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 לואש-םש הרואנ :תכרוע

 יתנחלא השמ :בשחוממ בוציע
 לוג ךליל :ללמ בוציעו הקפה
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 111(ןכ:// ארצו 51131 64/20
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 .ימדש ינוי ,ןיול ןדע ,ץיבוקינזו רמתיא ,ץייו

 ינש רומיל :רעשה בוציע

 מ"עב תוושקתו תונותע .פ.כ :ל"ומ
 ףרש תילג :תיארחא תכרוע
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 לואשיבא יריש :ל"כנמס

 שאקנ הלקיד :תכרעמ תריכזמ

 03-5180871 8 :תועדומ תקלחמ
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 ונלביקש תובושתהמ המכ הנה
 םיוקבמה וניאווק תא ונלאששכ
 רתויב קיחצמה קחשמה והמ :ותאב
 ?הנורחאל םתלקתנ וב

 יתקחישש ותויב קיחצמה קחשמה 6 [ '%7%17% 5 "ה קאאר ([ן₪ ל ל < 0 3 עדימ תחטבא ,שנועו אטח ,טרפה תויוכזו הקיתא ,םירקאהו םירטוש ,טפשמו קוח
 רבח תטישב תדבועש 95 סודעו היה = "ויו = יי ייל וישו . ו 4 אלו .תונורחאה םינשב טעמ אל ונתוא וקיסעה הלאה םילמה ידמצ .םיבשחמ תוצירפו
 0% חילצתש דע קחשו קחשו קח -שששששאשאאשכ || " = = אלא היגולונכטל קר הרושק הניא תרושקתהו םיבשחמה תכיפהמש ןיבה אלש ימ .םניחל
 : יי 4 ו תא תרביח" :לאושש טפוסורקימ רתאה לש ץבשתב וקחישו ובהלתה םיבו = > . |- ( 1 1 דל ה | | .הפ הרוק המ ןיבה אל - םייחה לש םיבר םימוחתל
 הל ו הווא'גב חתופ) ונלש = 5% קו = תויסיסב תורדגה ןה ,םאתהב תונתשהל םיבייח ויהיש םימוחתה דחאש ןיבה אלש ימו
 .דימתמ קיחצמ ,7 קלח התעו - יראל קיתע ארונהו קיחצמה קחשמה ₪ םע רשק ורצ אנא .םיכוזה תומש | שאל = | .לובלב בורמ תובג םירמו שארב תצק דרגמ - שפוחו רסומו קדצ לש
 םכתבותכ תא ורסמו תכרעמב תיגחו י.ש ד " מובתהל םעפ ידמ ןיינעמ ,רמול הצור .ילאגלה יוטיבה אוה ,הז לש ימיטיגלה יוטיבהו
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 םע 486-ל קחשמ תאצמ - םימד םחול תשפיח ,ושחנ 0-5 --- . 0 ד ו וע ויל רו ולו רונה ונורה הרוק תועה
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 \'ג סוש ₪ - .הנעמ לבקל תוליחתמ ייטיבמוז" לש וכרד תליחתב ונתוא וקיסעהש תולאשש תוארלו

 | 3 ו .םיבר ידי לע לאשיהל ,דיגנ ואוב וא
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 | | | א לש םירוביד .םילודג לש םלועב קונית היה "'טיבמוז" ,וכרד תליחתב
 ,ןתמ .םירחא םיפי םיקחשמ וא ₪0. 8511 קחשמל הרומתב ,קרוזל הרזתבו 1511. םיטסווקה תא הריכמל/הפלחהל ₪ 1150 ₪ וג ע

 .09-765273ַן 1[ 0-1... הגעכ ועמשנ ,לשמל ,טנרטניאבש הקיתא לעו טנרטניא לע

 .03-5346769 ,ןורהא ביני .2 ףשכמה תילוש קחשמה הריכמל ₪ [[ = 3022 ₪ יאשונב םיפסומ תורשע שי םויה .ונתביבס לכל תנבומ יתלב
 .02-5870017 ,יחרזמ באז .ח"ש 350'ב ירוקמ 1 קחשמ + ידיס הגמ הריכמל ₪ [[ = = |[ ₪ = לאל המו השילג ,טנרטניא ,קטיייה |

 16) 5/6 ץיאמ + !\ו8 ךסמ סיטרכ ,2א 6כ0סאו ןנוכ ,| 44/8 ,ו .2אוח ןנוכ .520א18 חישק קסיד ,8או8 486 0א4 בשחמ הריכמל ₪ ו "  םיניבמ םישנא רתוי הברה .ףיכ הזיא
 ,ןמפואק רחש .תינועבצ תספדמל תורשפא .3.11 תונולחו םישדח םיקחשמו תונכות + 14,400 סקפ"םדומ ,5816 לוק סיטרכ ,(םיעבצ ןוילימ = בשה תא הא
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 .ותויב ילמס תופתתשה ריחמ .03-5501037 ."+ םיבשחמ" םיבשחמ ןודעמ ₪ [1- 5 7-0 - שבוגמ רוצי תויהל לדג הזה קוניתה

 .02-9992066 ,ובנ רמוע .ח"ש 40-ב חג+ע צוזה\< ,ח"ש 60"ב הו! וונוטחוהווסחג| פטטטסז :םיאבה םיקחשמה הריכמל ₪ 11/0/0200 0 ימ םע שי .וגוסמ ול םיבר םירבח ,קילדמו |
 .ח"ש 100-ב ירוקמ ,הנקתה תונכות + תורפס + 6זטגוועט פסוגפ6 סוגצוטז הףיכמל [₪ + 2 7 = .ששוגתהל ימ םע םג שי ,רבדל

 .םירחא םיפי םיקחשמ וא טגזגג תרומת וא לזומ ריחמב םיקחשמ 10 לש קסידו ,קרוזל הרזתב ,0 םיטסווקה הפלתה וא הריכמל - 1[ . = 0 יד ב
 .09-7652731 ,ןייטשרוב ןתמ , : ,

 -5716196 :לט ,קילומש .דועו תונכות ,וידר + םיננוכ 2 + האלמ הידמיטלומ + 1104284 9% .םלש לבידרקפ 4%60א266 בשחמ הֶיכמל ₪ [[ 6 < אה 0 תר
 3 | .םירבוחמ תויהל ךישמנש החוטב לבא

 ל תכרעמ ,םישקמ 101 תדלקמ ,\!₪ 427 זוישק ןנוכ ,1.2, 1.44 םיננוכ - א 4 ימינפ ןורכיז ,אומ 16 ,2כא 486 בשחמ הריכמל ₪ 1[ = 2 |
 אסא 6, קסו/מא קסזאד 4, םאחו. ,סקפ +14.400 ₪06 ימינפ םדומ ,/6 ךסמ ,005 622 ,\/זאססוא 3.11
 ,א₪680508ד 066 95 + 95 תונולח תפסוהל תורשפא ,יאלמה יפל הריתבל םיקחשמ 10 , 466055. אס דסא 60% 5

 |: .06-6420630 ,דעיבא .ח"ש 4,000-מ לחה תועצה ,תינועבצ 101141. תספדמל תורשפא 11077 - .
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 הבסה ,תוכרעמ ילהנמל ,םיחתפמל :דומיל ילולסמ רפסמ ועצוי .סיירב ןו'ג לש הכרדהה זכרממ קלחכ "טנרטניא תטיסרבינוא" המקוה

 03-6137486 - םיפסונ םיטרפ .הצקה שמתשמל לולסמו ,םירחא םימוחתמ טנרטנטיאה םוחתל
 לכות אל איה דבלב הרמוח תיקפסכש הרכהל העיגה קטזא תרבח י"ע לארשיב תגצוימה ,תיאקירמאה םימדומה תינרצי ,הקוב תרבח

 ףותיש ימכסה לע המתח איה ךכ םשל .הלש םירצומה לס תא ביחרהל ךרוצ שי יכו תרושקתה קושב הטילשה לע השקה תורחתב דומעל

 406 אשו\8חוס6= תרבח םע הלועפ
 פטחוחפחופוש 2.0 תנכות תא ץיפת ותרגסמב ,ריווטפוס ןא'גניפ תרבח םע הצפה םכסה לע המתח הידמטנ טנרטניאה יתוריש תרבח =*
 ,484ּא תפש לש םינומושיי ינפמ ישיאה בשחמה לע ןגהל תדעוימ 5טזוחפחו|0 2.0 תנכות .ןא'גניפ לש החותיפ ירפ ,עדימ תחטבאל
 ראודה תועצמאב םיסוריו ץיפהל ,םיצבק קוחמלו תונשל ,עדימ ונממ ףולשל ,טנרטניאה ךרד בשחמל רודחל םיינוציח םימרוגל םירשפאמה
 .דועו ינורטקלאה
 לע ססבתמה םישילא לש ילארשי חותיפ ירפ ,!=-59/6 .טפוסורקימ לש ררולפסקאב עדימה תחטבא תייעבל ןורתפ לע הזירכִמ םישילא -*

 ,טפוסורקימ רתאמ םגו םישילא רתאמ םג ,םניח הנכותה תא דירוהל רשפא .םהלש סוריו-יטנאה תונכות תא תשמשמה היגולונכט התוא
 ודירוה רבכ (ואיווא.ס/פ6ז8ח01.ססח/ופסוט.חוח|) םיטנדוטסה ידי-לע םידיחפמה םיגאבה יוליגמ (קדצומ) ץחלל וסנכנש םיפלא תואמ ,ןבומכו

 וצו .6וופ8חוחו.60.וו| - םשמ התוא

 גוסמ םיתורש וקוושי ,טנרטניאב ואדיו תרבעהל תומדקתמ תויגולונכט לוצינ ךות - טנרטניאב םיטרס ורדשי תוקפה רצחו ן'זיווטנ +
 .םתא םגו .ךכִמ תינהנה הנושארה איה זפוט ודוד לש ותינכת .ילטיגיד ואדיו יעטק תקפהו הרמה ,היצזימיטפוא ,הכירע

 :לירפא תליחתב םיסנכ הברה
 ,'א םויב םייקתמ אוה לארשיב .תונידמ 35-ב עוצקמ ישנא ףלא 30 תופתתשהב םיחתפמל לודגה ןויעה םוי תא תכרוע טפוסורקימ .1
 .שדחה םירצומה לסל םיחתפמה תא ורישכי םינוש םיינכט םילולסמו םויה תא (הטלקה) חתפי סטייג ליב .המרונפ ןד ןולמסב 7

 .דועו "תיתורפס הריצי לש הצפהו תולעב" ,"הריציה ךילהתו היצטיגיד" םיאשונה ונודיי וב סנכ םייקתי ,םילשוריב םירפסה דירי תרגסמב .2

 .03-5163046 :םיפסונ םיטרפ 8-9.4.97 םיכיראתב הנמייקתת תואצרה
 יניצרה עפשה ןיב .טנרטניא רקיעבו עדימ יאשונב םירנימסו םיבשומ ןומה - א"תב ןוטליה ןולמב 6-10.4-ב םייקתיש "97 עדימ" עובשב 3

 ..תוכחל יאדכ ...ךכב קסוע ונלש ןותיעה םג אבה שדוחב - "עדימה תדרטסוטואל תילארשיה המורתה - ןבל לוחכ טנרטניא" ,הזה
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 תרובחל תופרטצמ ח"טמ לש רצויה תיבמ תושדח תודמול 5
 יאלפ" ,"םיחמצה תובקעב" ,"םדה תדיח" .תרכומה טפוס ר"ד
 םירתוכ ינימ לכ דועו "תודדומתה ירושיכ" ,"תורבתסהה
 \ .םיליגר אל ירמגל
 : .םוקיה רקחל הידמיטלומב קתרמ עסמ וניה "םיימשב תעגל"

 | ךרד םיבכוכ ולג ,שמשה לש םיאלפנ םיפונ ןיב ולייטו ואצ
 | ..תכל יבכוכ ,תויסקלג לע ודמל ,ללחה פוקסלטמ םימולצת
 < - םדוחייו םמוקימ ,םלדוג ,םיילקיסיפ םיקוח דומיל ךות תאז לכ
 תוימדה ,א54 לש ואדיו יעטק תורשע .םיימשה ימרג לש

 רוזחל קשח השוע - םיטקפאו תוניירק ,תוידמימ-תלת

 ..םידומילה לספסל
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 קחשמ לש ץוציפ

 םיקחשמה תרדס לש רערועמייתלבה רוביגה אוה הנומתב םיאור םתאש ביבחה שנרבוו
 האר תוצצופתמה תודוכלמהו םינבלה קחשמ ,1985 תנש זאמ .80\ופםחו א ,תיפוסניאה
 ןמזה ךשמב .םייק ישיא בשחמ וא קחשמ תכרעמ לכ לע טעמכ ,תואסריגו םילוגליג רופסניא
 תרבח ,תעכ .ואידיוה יקחשמ לש הרצקה הירוטסיהב דובכ לש םוקמ םסו/ופוש הא ומצעל שכר
 םשב תארקנה ,קחשמה לש הנורחאה הסר'גה תא ּונל השיגמ |אז=תק| גץ
 .95 תונולח תכרעמל ,הזסוו6 םס\שוט=םחוש ה'\
 םיקחשמ השולש ,50א08הא-ו ,קא6וגא, כוס 58 לש בוליש ןיעמ םצעב אוה ומצע קחשמה
 רוצי ותוא לש ותומד תא םלגמ ןקחשה .םינושארה 664-ה יקחשמ תפוקת תא ורידגה טעמכש
 םירוצי םה םגש) ויביוא תא ץצופלו ,תורצוא ףוסאל הרטמב ,רוגס ךסמ ךותב ול בבותסמה ,ביבח
 תוצצפה רובצמ םע ,(הרחתמ ןקחש ידי לע וא בשחמה ידי לע םיקחושמה ,והומכ קוידב םיביבח
 תנכוסמ הרוצב רכממ לבא ,טושפ דואמ דואמ וליפא ,השק אל ,ךבוסמ אל .ול שיש ןווגמהו בחרה
 אוצמל ןתינ םהניבש ,םישדח םיטנטפו םישודיח ןומה ןבומכ לולכת השדחה הסריגה .רתויב
 וליפאו ,יטנתוא םיכסמ הנוב ,םיפתתשמ הרשע דע לש טנרטניאה ךרד קחשמל תורשפא
 ₪ ..תצפקמה הננבה תצצפ תא יתרכזה אל ןיידעו .םכלש \\ווצ 95-ה ךסמל דחוימ דש ₪

 םישוביכה תמחלמ
 ,הלועמ היגטרטסא קחשמל ולש םושיה םגו ,הלועמ ("םיבכוכה תמחלמ" טרסה) רוקמה םגשכ
 ..קחשל טושפ ךירצ ,הקיטמתמ דומלל ךירצ אל הז ליבשבו .עובירב הלועמ האצות תלבקתמ
 לע איה םג התלע !6045ה₪15 תרבח .םייסאלק םיטרס תרדיס לע ססובמש קחשמ דוע הנה
 ,חספ₪ | וסא לש תומדב האב ףנעל התמורתו ,היגטרטסאה יקחשמ ביבס הירטסיהה לג
 !םיבכוכה תמחלמ ..לש םלועב םייקתמש ,תמא ןמזב היגטרטסא קחשמ
 תצובקש הנושארה םעפה וז - ךכמ רתויו ,( 005ה₪15 לש ןושארה היגרטסאה קחשמ והז
 ,600ו תגאס וצד םחב6דוש= תצובק .רצומה חותיפב קלח תחקול הרבחל ץוחמ םיתנכתמ
 (היגטרטסא יקחשמב רקיעב התחמתהש) דחם=-5|אךצ תרבחל תכייש התייה רבעבש
 .תוומה בכוכ לש ותדמשה רחאל ,ןושארה טרסה ףוסב ךרעב תמייקתמ המצע הלילעה
 ןיב רוחבל תורשפאה תא לבקמ ןקחשה .הילותיחב ןיידע הירפמיאל םידרומה ןיב המחלמה
 טלתשהל חילצי ףוסבש דע ,םינוש תכל יבכוכ 200-כ שובכל אצוי אוה ךכ רחאו ,םיערל םיבוטה
 קחשמה ןפואו ,ןאכ םירסח אל םיצוציפו ןשקא .תואבצה ישאר לש תוישארה תודקפמה יתש לש
 ריכזמ ידש) ילכלכ-יטמולפיד-יטילופ ןפ םג ח=8₪ו | וסא-ל שי ,ףסונב ךא ,686 לש הזל המוד יד
 לש חרוא-תועפוהל םיכוז םג ונחנא ,ףוסבו .תומלועה ינשמ םינהנ ונחנא ךכ .(6ו/וו ?גדוסא תא
 ₪ | םז דחש -סח65 5 \צודה סע! .םמצע םיטרסהמ תורכומה תויומדה לכ

 םיעוט אל םיטמלד דסרו
 תארקל .הלש בשחמה יקחשמ ףגאב המידק ףסונ דעצ תחקל הטילחה ינסיד טלוו תרבחו
 ,הלש יסאלקה רייוצמה טרסה לע ססובמה ,ינסיד לש ןושארה טסווקה אצי הנשה יאמ שדוח
 ולש תואסריג יתשש רחאל ,תירוביצה העדותל ומצע טרסה רזח הנורחאה הנשב .םיטמלד 1
 תרפושמ הסריג םצעב אוה ןושארה טרסה .העיתפמ יד תיתפוק החלצהל וכזו ,םינרקאל ואצי
 ןמ ,טסווקה .זולק ןלג תינקחשה לש הבוכיכב ,שדח ,"יח" טרס אוה ינשהו ,רייוצמה טרסה לש
 ,םגז6055 רותב ןקחשה תא םשו ,טרסה לש תירוקמהו תרייוצמה הסריגל רתוי ןמאנ ,םתסה
 הלאורק לש התריטמ \/ול2=ה ורבח םע דחיב חורבל בייח 247055 .םיבלבלכה 101-מ דחא
 הרטמב הריטל םתיא דחיב רוזחלו ,\ווקקםח לש וירוה תא אוצמל ,ןודנולל עיגהל ,העשרה
 המר לע תרמוש ינסיד ,םעפה םג .חקל הישנאו הלאורק תא דמללו ,םיבלכה ראש תא ררחשל
 .טרסה ךותב אצמנ ומצע אוהש השגרהה תא ןקחשל רידחהל הסנמו ,תויעוצקמ לש ההובג
 םיללוכה ,הלש םיטרסה ךותמ רשי םיחוקלה םייפארג םיעצמא םע םשייל תנווכתמ איה הז תא
 ןיב רבעמה יעטקב קר אלו ,ומצע קחשמב םג - םישידחו םיחתופמ היצמינאו ואידיו יעטיק
 תוארה תדוקנמ הארנ קחשמהמ רכינ קלח ,בלכ םלגמ ןקחשהו תויה ,ףסונב .הלילעה יקלח
 עיגה ,יסאל .םויה דע וב ונלגרוהש הממ הנוש הביטקפסרפ ןתונש טנמלא ,ומצע בלכה לש
 ₪ .הנוכשב שדח בלכ שי .התיבה יבושת תמאבש ןמזה
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 . םייחהמ םירופיס

 םיהולא םע רבדל
 !רדס אלו קוח אל .השעי ויניעב בוטכ שיאו ינשה םויב יהי ]

 .קוחר רתוי הברה וליפאו שוכ דעו ודוהמ ,ןגלבו הפורטסטקו ,קדרב קר

 .לכ תקבוחה תשרה לכ ךרד "רטסיא הללא" ןגלב השעמל

 למלממ היהש דע ,םיוורנה ול ולעש םדא םוקיו ,ינשה קדרבה םויב יהיו

 ץע תחת ,אשינה ובשחמו ומדומו ולהוא הטיו ךליו ,םייח םיהולא ירבד

 קוח איבהלו המסיס לבקל ,ןובשח חותפל ידכ ימוקמ קפס שפחיו רבדמה

 .םיענו עוגר לכה היהישו הבאבסו ןויקנו רדסו

 רפסמכו םיה תפש לע לוחכ ,ןיבוטו םיבר ויה קוידב ןמזה ותואבו

 תא ךלכללבו ףנטלב םיקוסע ,"95 תונולח" לש תירביעה הסריגב םיגאבה

 תונומתו רסמו המכוחו עדי ריבעהל תנמ לע ,וינבל םלוכמ לודגה ןתנ רשא

 לכו .ונא ונמלועב קורסל ןתינש רתויב תוינכדעה תושדחהמ ונרופ

 ןיחלוש ויה ,"1גקקצ" םע זרחתמה לוקוטורפה לעב סכנה ישמתשמ

 לוק יצבוק ןיחלוש ויהו ,םהל אל תוביתל םיירחסמ םינורטקלא םיראוד

 לומ ןידמוע ויהו ,תינימה התוחתפתה ףוסב הזנפמיש לש לדוגב הנומתו

 דירוהל חקול ןמז המכ ,ןובב ןיד לעניא" לודג לוקב םיארוקו הנוכמה

 ."?ץבוק

 סכנ ןתינ אלש בשוחו ,הללאל סאבתמ היה - םיימשבש לודגה - אוהו

 ערקנ היהו םתקעז עמוש היהו .ונממ וסאבתי רהמ ךכ לכש ליבשב הז

 אל 1: 97-ב הנוע דוע לופרביל םע קחשל רמג אלש דע לבא ,םינפבמ

 החיש לש לילצב םתעווש התנענ ךכ רחא םגו) .םתעווש התנענ

 .(...הניתממ

 שא שבי ול היהנו גייחל חילצמ אלו ,שאייתמ היה רבדמב םייתניבו

 תטלשה לש הזה ןיינעה תא ומצעל ללקמ היהו ,תוירבדמ בורמ ןורגב

 לודגה עמשיו .טקסידב קר הסוכמ רב ידנס לע רקיעב בשוח היהו רדסה

 ןטפק ומכ שובל ומולחב ול אוביו תוילאנומרוהה ויתובשחמ תא םלוכמ

 .טנרטניא

 ?וש -

 ?וש המ -

 ?הרוק המ -

 ?יתאזה תשופחתה הז המ ?רבדמב םיסאבתמ -

 ....ודא ינא -

 ?ררולפסקאה לש שדחה גאלפה תא ךילע שי .ןובב קילח -

 .םייקסטנב ינא -

 !םירידא םיהולא -

 .המ -

 ?פייקסטנ המ .יללכב םיהולא .התא אֶל -

 תצק ילוא ,דיגת .שדח שמתשמ הככ ינא .יל וצילמה -

 ?הז תא םירמוא ךיא....השעי דחא לכ אלש ,רדס

 .השעי ויניעב בוטכ שיא -

 לש ןבהש .םיטרדנטס ,םיקוח ויהיש רשפא יא .קוידב -

 !?והשמ וא ונרופ ירתאל תולק וזכב סנכי אל יתוחא

 ?תוחא ךל שי -

 ?רשפא .בוזע ,םילילא תדובע ןיינעב היבמזב תדבוע איה לבא ,ןכ -

 ?הרוזנצ לע רבדמ התא -

 .םיבייחמ םיקוחו רדס תצק ,שממ אל -

 .הרוזנצ -

5 398% 

 | םירופיס |

 .והשמ ?ףארע אנא .הרוזנצ ,הרוטלוק ,הרוטילופ -

 ?הזה רעובה הנסה הז המו -

 .הירגיסה יל הלפנ םתס-

 .הא -

 ודיקפת וישכעו ןפרחתה םתס אלש ןיביו ,ובכשמ םוקממ אוהה םוקיו

 תשרה תא רדסל הככ תימוקיה

 ךרר
 והשמ תויהל ךופהתש

 השעתיתוכיאיקנעוגרקותמשומישלחונןיחצמםמעשמןגרואמרדוסמדסוממ
 .הפק

 א תויהל תוכלוהש טולקיו םינפיו ,ינויזאליוויצה םלועה לא ךלהה רוזחיו

 :תותשר יתש

 תירחסמ הבאבסו םינוינקו תוירחסמ האלמו הרוהטו היקנ - תחאה

 םידומחו ךל'סקיאביטקאו ךל'דנואסו הל'ואדיוו ומכ ,םיבינגמ םיקירטו

 ...ו קותמ הזכ ילאוטריוו לכהו ..."םירבח"ב םינקחשה לש תונומתו הלאכש

 הטובו הסג ,רתוי תממעושמ ,רתוי תמעוז - תרחא תשר ןיעמ הל היהת
 .וזכ תינשדחו הפודרו

 ריזחהל לוכי יתייהו ,ןמרפוס יתייה ינאו ,וזכ תשר היהת םאש תמאה

 ...טנרטנימש ,טנרטניא ...הל ארוק יתייה ,הרוחא ןייל סיאולו ןמזה תא

 .הזכ והשמ

 ₪ .יבס לש ויבא םש לע ,"לדנמ םחנמ" הל ארקא ינא זא .לוכי אל ינא לבא
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 הירוטסיהה
 םלועה לש

 הידפולקיצנאה

 עדמה לש

 םילעופ ךכ
 םירבדה

 היד של
 םדאה ףוגל

 - הידפוטרק הידפולקיצנאה
 תופמ סלטא עבטה לש

 םירתאו תומוקמ

 קחשמה
 ו
 "ו 1 0 9

 נלש ריחמה , ו ה
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 דסאופ = גוסמה 08 דס םגסחפהק 6 א שא
 קחשמה+בשחמל חדקא

 אואה דאס

 אפ ג 1.ןצמ '7
 ו ,

 ךדטאאמ]. 8-1

 דבלב ח"ש 49-ב שוכרל לכוי הידמ קינוס תיבמ טירפ שכורה לכ
 :םיאבה םיקחשמה דחא תא

 60 ]וה , 62301161 תוהו , א6(טזה (0 2.07% ,2.
 36078ץ78] 81 סה, 1200011, 61808 (-סחזותטטתה

 !רתאב רקבל םינמזומ םכגה -
 ו
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 וו! /29' תיכ (0[ תו[ :א 2/0 פיפא ץיי]וס
 חוקלה תיבב ןמוזמ וא ,טרפסקא ןקירמאו סרנייד ,טרבארשי ,הזיו :יארשא סימרבב תונמזהל
 + םניח חונשמה םירצומ 2 תנמזהב 4% .03-6190336 תונמזהה זכרמל ססקפ/גייח

 תא םפ 1

 דבלב חייש 198 צא

 ...תיקלח המישר
 !!!לוז רתוי הברה ונלצא ףדמה לע תיארש המ



 ,טנרטניאל רבחתמ התאשכ
 התאש בוחמל רבחתמ התא
 אוהש בועהמל רבחתמש ,ריכמ
 אוהש בחמל רבחתמש ,ריכמ
 םיבועחממ דחא לכל ...ריכמ
 .םישנא דועו דוע םירבוחמ הלא
 תויהל לולע הלא םיענאמ דחא
 רפומ לש יביטנרטלא גוט לעב

 רויסל אצנ םויה .יביטנרטלא רסומ לש םיגוס הברה שי

 םהיגהנמ תא רוקסנ ,םיאלפנו םירזומ םיטבש המכב יגולופורתנא

 תיבב וריאשה אנא .םהלש רסומה תסיפת תא דחוימבו ,םהיסקטו

 סיטרכ הארמ םיטבשהמ קלח לצא יכ ,םכלש יארשאה סיטרכ תא

 .בבוחה גולופורתנאב עוגפל תויושעש תובוגת ררוג ,םורע יארשא

 "םיירסומ םלוכ ,ירסומ התא ,ירסומ ינא"
 המל םיניבמ אלו ,דחא ףאל ער םישוע אל .םירייארפה טבש

 ץלמומ .(ער םהל תושעל תוצרל וא) ער םהל תושעל יושע והשימ

 המכ דוע .תודחכיה ךילהתב טבשה יכ ,תוריהזב םהילא סחייתהל

 וקבדנש םייאה ינב ומכ .דחא ףא םהמ ראשיי אל םינש

 לש תומלש תוצובק םג ,םהינומהב ותמו תעפשב םיאפוריאהמ

 זא ללכ ךרדב .דדוב סוריוב תוקבדיה םע םלעיהל תולוכי םירייארפ

 .םיקתונמה טבשב םירבחל םיכפוה םה

 "ירסומ אל התא ,ירסומ ינא"
 ללכב אוה םא .תופפכ ילב טקסידב עגונ אל םיקתונמה טבש

 ,טפירקס"הווא'ג ,הווא'ג תויצפוא תא לטבי אוה טנרטניאל רבחתמ

 ראוד לכב דושחי טבשב רבח .'וכו .46ווצ6א , 856101, 6006
 לש וניאש רתא לכל רוביח תענומש הנכות ןיקתיו ,ינורטקלא

 טבשב םעפ ויה םיקתונמהמ הברה ,רומאכ) טפוסורקימ

 רוחש לע רוחש לש םיעבצ רחבי "םיקתונמ"ב רבח .(םירייארפה
 רדחה לש ינשה דצב בשיו ,םייתרכה-תת םירסמל ףשחיהל אל ידכ

 .תפקשמ םע

 "םעפ תאזה הלימה תא יתעמשש יל המדנ ?רסומ"
 וא לקלקל אקווד שפחמ אל "חומה תא יל לבלבת לא"ה טבש

 ילב ,ףסכ ללכ ךרדב ,םהל אבש המ תושעל םיצור טושפ םה .זיגרהל

 00טט166]וט; תרבח ,המגודל .תושק תויעבו תולאשב ךבתסהל

 תרצוי ,טנרטניאב תמוסרפה תועדוממ דאמ הברה תזכרמש
 הנושארה םעפב ,בשחמב ךלצא הנטק עדימ תכיתח - "60016"

 תנכות ידי לע תולהונמה תומוסרפ שי ובש רתאל סנכיתש
 ,0סונפ!טס|וט; תרבחל תרדושמ "הייגוע"ה ,ךליאו ןאכמ .0סטסו60]ו0%
 תומוסרפ םע והשלכ רתאל בוש סנכיתש םעפ לכב ךתוא ההזמו

 שמתשמ לכ רחא בוקעל הלוכי הרבחה :תועמשמה .הלאכ
 לכב ול גיצהלו ולש ןיינעה ימוחת תא תוהזל ,תשרב ויטוטישב
 .ולש ליעפמל תומיאתמה תומוסרפו תועדומ קר עיגי וילא םוקמ

 םסרפמל םג ליעומ תוריש והזש ןועטל רשפא ?ירסומ הז םאה

 ארוקל םגו (ול יטנוולרה להקל ויתועדומ תגצה לע קר םלשמש)

 תויטרפל השילפ יהוזש ןועטל םג רשפא .ןיינעמ עדימ לבקמש
 ;ךכש בוטו ,ןיינעב רמול רבד הארנכ ןיא קוחל .םישמתשמה
 לכ לש ילאודיוודניאה ירסומה טופישל ריאשהל שי הלאכ תוטלחה
 ,0סטט|טט]וט; תרבח לש התעד תא שחנל לקש בשוח ינא .םדא

 .ךכ תגהונה הדיחיה הניא איהש ןבומו
 רתאה | יבגל | תולעהל |ןתינ | םימוד | תוקפס
 אוה :דאמ ליעומ תוריש קפסמה ,(126]ג !\טוא5) עשו 06368.0
 םינשה המכב טנרטניאב ןוידה תוצובקב הרובעתה לכ תא רמוש
 רביד והשימ םאה תוארל) אשונ לכ שפחל רשפאמו ,תונורחאה

 רשפאש םיניבמש דע ,אלפנ עמשנ .('וכו רשקה הזיאב ,יתמ ,וילע
 תצובקל ולש תומורתה תיירוטסיה לכ תא תוארלו םדא םש שפחל
 תיטרפ הניא ןויד תצובקל היינפ ירה ?היעבה המ .יהשלכ ןויד
 ימוחת ,םדאה לש ליפורפ תונבל תורשפאה םצע לבא ,ןוכנ !תידוסו
 רפסמ לש חותינב - ויתועדו ולש תרושקתה ןונגס ,ולש ןיינעה

 סנכנש ימו ,הדיחפמ תצק תאזה תורשפאה םצע - הרוחא םינש
 אצוי ינאשכ .ןובשחב התוא חקול אל חטב תונוש ןויד תוצובקל
 תוארל לכוי הצריש ימ :ילש תויטרפהמ קלח לע רתוומ ינא יתיבמ

 םא ,לבא ;השוע ינא המו ךלוה ינא ןאל ןיטולחל תיקוח הרוצב

 תא ליבגי םא םג ,םויה ךרואל יתולועפ לכ תא טילקיו םלצי והשימ

 לש השק השוחתל יל םורגי אוה ,םיירוביצ תומוקמל קר ומצע

 .תויטרפב העיגפ

 "ירסומ אל תויהל לק המכ ךל חיכוא לבא ,ירסומ ינא"
 ינפב תודימע תומייוסמ הנגה תטיש וא הנכות יכ הנעט לכ לומ

 םילוכי םיבר .רגתאכ ךכל סחייתיש והשימ דימת םוקי ,הצירפ
 בצמל העיגמו תונגהה תא תצרופש הנכות רוציל םיחילצמו ,רגתאל

 אל םה לבא ,תמייק תלוכיה .עדימ בונגל וא קזנ םורגל תלוכי לש
 רפסל םיצר דימ םה ,לבא .םיירסומ םה יכ - הב םישמתשמ

 הצרפ הזיא הארת ,וי"ה טבש לש תאזה היססבואה .ה'רבחל

 תונגהב םימגפ רותיא תרשפאמ איה יכ ,טנרטניאל האירב "יתאצמ
 ומצע תא לאוש ןיידע גולופורתנאה .רתוי תוקצומ תומוח תריציו

 לכ ומתסיי ףוס ףוסשכ םידיליה ושעי המו ,םייקתמ הז טבש הממ
 תחטבומ ,תובורקה םינשה האמב הרקי אל הזש ןוויכמ .םירוחה

 ,וי"ה טבשל םג הקוסעת

 הצרפ הזיא הארת
 טבשל | םגו | "יתאצמ

 .םיגולופורתנאה

 :יסופיט דילי לש גולונומ

 רתא רוציל רשפאש עדוי התא".
 רוציי ךלש ןפדפדה  ,וילא "סנכיתשכש

 לכות אלש ךכ ,ךסמה לע תונולח תואמ
 אל וליפאו ,בשחמה תא רוגסתש דע דובעל

 ועדי םלוכש ידכ ?תרדוסמ הרוצב תאצל לכות
 תוצובק לכב ותוא יתמסרפו הזכ ףד יתרצי =

 הבכמש ףדל ץופקת םש רבכ התא םאו .ןוידה= =
 ףדל םגו ,וילא סנכנ התאשכ בשחמה 'תא ךל
 תוריחבה עסמל דחא רלוד ךמשב םרותש

 "...םגו ,ןוסק'ג לקייִמ לש תואישנל
 תמייק הנושארה המגודה :רדס תצק /

 -הווא'גב ךמותה ןפדפד לכב תירשפאו
 לכב תירשפאו תמייק היינשה.;טפירקס
 תישילשה ;שווט6טא "ב ךמותה ןפדפד

 התא םא תירשפא תויהל ילוא היושע
 תונובשח לוהינל הנכותב שמתשמ

 תילגת - תשרל רושקה בשחמ לע
 טפוסורקימ תא דאמ הכיבהש <

 הל חטבוהו ,תועובש רפסמ ינפל
 .ידימ ןוקית =

 .טעמכ רמולכ .ןכ ?רסומ" 2[
 ות והשמ ןיא םא 1טולב-
 " "עמ

 םיעינממ םיבשחמל םיצרופ םישנא
 וא ,המקנ וא ,היגולואידיא וא ,ףסכ לש
 םהלש הדובעה וז יכ וא< ,םומעש

 םה יכ" םתס וא ,(יתיישעת לוגיר ,תולשממ) = =
 תחלצה םע דימ םורגל וסני םהמ קלח ל'םש

 ולדתשי םיבר לבא ,ילמיסקמה קזנל הצירפה-.
 תגשה ךרוצל שורדה ילמינימה קזנל קר םורגל
 לש האצות יהוז םא תעדל השק .םהיתורטמ
 לש ילוא וא ,תוירסומ ידירש לש וא ,רק לוקיש
 וניא "חלצומ" ליפט :היגולויבב יסיסבה ללכה
 ליפט ,לצנמ אוה ותוא םזינגרואה תא גרוה
 ןכלו ,תומי לצונמה םזינגרואהשכ- תומי "ינחצר"
 םדקומב ותוא וקחמי תיעבטה-חרירבה יכילהת

 .(ויתונברוקל הלודג המחנ) רחואמב וא

 םה ,יתעדל ,םיבשחמה יצרופ ןיב םיקתרמה +
 תוטישל דוגינב ."תיתרבחה הסדנהה" ישנא
 תונכת תפיקתב תודקמתה - "הנכתה תסדנה"
 םיפקות םה - תואמסיסו םילוקוטורפ ,הנגה
 החיתפ תוללוכ םהלש תוטישה .ישונאה דצה תא
 עדימ לש ףוסיא ,באפב הרואכל תירקמ החישב
 תודוקנ תקסהל ,המכח הרוצב ,ורוביחו םימת
 םיריהז אל וא םיצורמ אל םידבוע יוהיז ,הפרות
 ינפל .(לבז יחפב טוטיח וליפא) עדימ תפילשו

 תא עדימ תחטבאב תקסועה הרבח החיכוה הנשכ
 תרדיס ידי לע םירצומ םניח ןימזהל התלוכי
 תוחיש רפסמ) דאמ הנטק האצוהב ,וזכ תולועפ

 .םידדוב םימי ךותב ,(ןופלט
 הסנכה-סמל ,הרטשמל ןפלטל לגוסמש דחא רוחב יח לארשיב

 לע םיטרפ שקבלו "ונלשמ" אוהש ענכשל ,םיפסונ תומוקמלו

 ארוקש ימ .הנידמב חרזא לכ לש - בכר ילכ ,ילילפ רבע ,תורוכשמ

 לעו ,רוחבה לע םירופיסב םעפל םעפמ לקתנ םילילפה ירודמ תא

 קר רשפא .םיטויס םיטפושלו הרטשמל םורגל תדחוימה וכרד

 קוחר עיגהל רשפאש רורב לבא ,תאז השוע אוה ךיא שחנל תוסנל

 שקבל יאשרש םדא רבדמו ההדזמ ךיא םיעדויו םיניבמ םא ,דואמ
 תפקתומה עדימה תכרעמל הצירפ תעצבתמ השעמל ךכ .עדימה תא
 ינשה דצב םיביאנל תתל קיפסמ - בשחמב ץרופה לש עגמ לכ ילב
 .ךליבשב בשחמל ץורפל וקה לש

 "ותוא ףוקתל ילב בשחמ תוארל ירסומ אל"
 ,ךכ הז תא םיפידעמ םה .קוחרמ קר לכתסהל יאדכ הז טבש ינבב

 םיקיזמ הז טבשב םירבח .ןוחטיב קחרמ רומשל בוט רתוי ונל םגו

 קזנה םשל םיקיזמו (יארשא יסיטרכו ףסכ יבנג ומכ) חוור םשל
 תחא הצובק תמייק םהיניב .(םיינלוחה םיסוריוה יבתוכ ומכ) ומצע
 תצובק :הקיזמ תוחפו תיטסירומוה רתויל המצע תא תבשוחה
 לע העומשה איה ,ןבומכ ,הליבומה העומשה .תועומשה יציפמ
 בשחמה תא וסרהי ןה יכ אורקל רוסאש ינורטקלא ראוד תועדוה
 "תידממ"בר תיפוסניא האלול"ל סנכוי בשחמה ,תחא הסריג יפל)
 ויה םיידובילוה םיאטירסת וליפאש תוטש - ךכמ האצותכ ףרשייו

 ןהלש אשונהש תועדוהל תוסחייתהכ הלחה העומשה .(םילסופ

 םינשב םישדוח רפסמ לכ ךכ העיפוהו ,"0000 1וחו66" אוה
 ומכ םיפסונ תומש תחת תויצאירוו ועיפוה רתוי רחואמ .תונורחאה
 הז :רוקמה ההוז ובש רידנ הרקמ אוה "[והחג" לש הרקמה ."ןזוחה"
 שיא ידי לע עצובש ,םירפס תאצוה לש רוביצ יסחי ליגרת היה
 תועומשב ער המ .שפיט שממ אל ונרעצל לבא ,םכח ידמ אל קוויש
 רפסמל קר ינורטקלאה ראודב תחלשנה הרהזא לע ובשיח ?הלאכ
 תאירקב ונמז תא זבזבי םילבקמהמ דחא לכ .םישנא לש ןטק
 חלשי אוה :עורג רתויו .השדח העדוה לכמ דיתעב רהזיו העדוהה
 וירבח .המויאה הנכסהמ םהילע ןגהל ידכ וירבח לכל העדוהה תא
 תומכ לדגת הממימ תוחפ ךותו ,האלה העדוהה תא םה םג וחלשי
 ץופקי םלועה לכב זבזובמה ןמזה זוחאו ,רכה ילב תשרב הרובעתה
 המינב !העדוה לש תורוש המכ ליבשב ער אל טקפא .התיא דחי

 תא ץיפמה סוריו ןיעמ המצע העדוהב תוארל ןתינ ,רתוי תיפוסוליפ

 העדוהה תא חולשל סוריוה לבקמל םרוג אוהש ךכ ידי לע ומצע
 לכל רבסה ידי לע ,"ןוסיח"מ ץוח תונגה םוש ודגנ ןיאשו ,האלה
 לביק ןאכ דע ארקש ימ .הלאכ תועומשמ םלעתהל שיש שמתשמ
 תונכותל האוושהב דאמ יתורחת ריחמבו ,םיבאכ ילב ןוסיחה תא
 ...תולבוקמ סוריו-יטנא

 לע אלו תאזה הנושמה הצובקה לע אקווד יתבחרה המל

 שי יתעדלש םושמ ?"םיילאנויצנוונוק"ה םילאדנווהו םיעשופה
 לש קזנה .קזנ םימרוג םלוכ - םיסוריוה יבתוכ םע םתוא גווסל
 ישמתשממ ןטק קלח לצא עדימ תדמשהב קר וניא םיסוריוה יבתוכ
 ןנוגתהל םישמתשמה לכ לש ךרוצב רקיעב אלא ,םיבשחמה

 לש קזנל המוד אוה ןכלו ,ןמזו ףסכ זובזב ידי לע םיסוריומ
 .תועומשה

 ...רדהנ רבד הז היגולונכט
 הציפק לש קחרמב התא ,טנרטניאל רבחתמ התאש םעפ לכב

 ,גולופורתנא הרקמב התא םא .הלאה םיטבשהמ דחא לכמ תחא
 ₪ !תואלפנ תושדח הלא



 ג; דדחתהל םידחמל
 2% \ אקווד .הצור דחא לכ אל לבא ,טנרטניאל רבחתהל לוכי דחא לכ
 "2. לש רקס .תוחיטב תויעב .תורבחתמ אל תולודגה תורבחהו םיבוגה
 תוחיטבה תויעבל םלוה ןורחיב אצמי אלש דעש אצמ גנאי טסנרא

 ד "ץוחב" וראשיי םיילאיצנטוב םישמתשמ הברה ,טנרטניאב

 םניא .םיבר םינוגרא יכ עבוק גנאי טסנוא תרבח הכרעש רקש
 םינוכיסהו תוברה תוחיטבה תויעב לשב ,טנרטניאל ןיידע םירבוחמ

 ןועובשה םע ףותישב ךרענש ,רקסה .תורבחתהב םיכורכה

 הרוצב קדבו ,ב"הראב תורבח ילהנמ תואמ :ללכ ,[ה!סווה!וסח \\ 6%
 .טנרטניאב ןוכיסה ימרוג תא הפיקמ

 תויפסכ תורבעה עוציבל ךרד אצמית אלש דע יכ עבוק רקסה
 .ירחסמ ילככ תשרה לש לאיצנטופה שמומי אל ,טנרטניאב תוחוטב

 ראודב רקיעב שומיש םישוע טנרטניאב םישמתשמה בור ,םויכ

 היעבה .תושק תוחיטב תויעב תומייק הז םוחתב םגו ,ינורטקלאה
 ,ןיטולחל החותפ תשר איה טנרטניאה .תויטרפה רסוח איה תירקיעה

 םיפסונ םימרוגש תורשפאה תמייק לבקמל חלושה ןיב הדוקנ לכבו

 הז בצמ תוושהל ןתינ) וחלשנש םירסמה תא וקחמי ףאו ונשי ,וארקי
 ןכות תֶא הנשמו .אשונ אוהש תופטעמה תא חתופ רוודה וב הרקמל
 השק ינורטקלא ראודב ,ליגר ראודל דוגינבש איה היעבה .(םיבתכמה

 דוע השקו ,תכרעמל הצירפ התייהש תולגל ,ירשפא יתלב דע ,דואמ

- 

 תויפסכ תורבעה לש החוטבו הדיחא הטיש ץומיִא יכ םינימאמ
 תכרעמב יתועמשמ יוניש לש ותליחת תא הווהי תוינורטקלא
 | טנרטניאב שומישה לש הרידא תובחרתהל איביו תירטינומה
 .ירחסמ ילככ

 םירבוחמ םה יכ ונייצ רקסב םילאשנה תיצחממ רתוי
 .הבורקה הנשה ךלהמב רבחתהל םינווכתמ וא טנרטניאל
 ו(  םישמתשמ םהש ותוויד םילאשנהמ עבר קר ,תאז תמועל

 [ = ---דנטצ-רקסה יפתתשממ םיבר .יקסע עדימ תרבעהל ילככ טנרטניאב
 "א סילבגמ 9 טנרטניאב תומייקה תוחיטבה תויעבמ םיששוח םה יכ

 ל ₪ קוב .תיסיסב תרושקתו םוסרפ ,רקחמל הב שומישה תא
 רצ :םיאבה םיאצממה תא רקסה

 - = יקוח יתלב הרידח לע וחוויד טנרטניאל םירבוחמהמ %
 "-- ךלהמב טנרטניאה ךרד העצבתהש םנוגראב בושחמה תכרעמל
 .הנורחאה הנשה

 יכ .ונייצ טנרטניאל עגרכ םירבוחמ םניאש הלאמ %

 וו
 ול חולשת \ < - ישדוח יונמ | % "

 ו50 | (ספס לכ לצא טנרטניא יונמ ילעבל) יסיסב יונמ

 75.00 = ימוקמ גויח תועצמאב רוביח תועו 20 ללט יונ
 7500 - 135 תועצמאב רוביח זעש 30 ללוכ יונמ

 -  "טניויטקאי לש םיחילשה תרגח הרבחה גיצנ ,.ךתיבל \ המגדה תכרע ךמזה
 - םירצומה לכ לש םיחולשמ תעצבמ < תכרעמב שומיש ךל רשפאיו םיגדי
 מ תכרעמה תועצמאב םיושכרנה .םימי רפסמ לש ןזיסינ תפוקתל

- 

 יןארכ ולפוטי הב תוחיטבה תויעב םא תשרב שמתשהל וליחתי

 פאב שמתשהלו ליתתהל םינווכתמה םיבישמהמ %

 ועמ  שומישה תא וביחרי יכ ונייצ ,הבורקה הנשה ךלהמב

 .ץרופה תוהז תא תולגל רתוי

 ראודב תוחלשנה תועדוהה ףויז תורשפא איה תפסונ היעב
 חולשל דחא םדאל תורשפאמ תומכחותמ ףויז תוטיש .ינורטקלאה
 העדוהה לבקמ .ינש םדא ידי לע החלשנ וליאכ קוידב האריתש העדוה
 .תפיוזמ העדוההש םלועל תעדל לכוי אל

 ראודה תנכותל הסינכה תמסיס ףויז איה תפסונ הרומח היעב
 תורשפאמה תונכות וחתיפ "םינעוצקמ" 'בשחמ יצרופ .ינורטקלאה
 ןהמ תולגל ,םינוגראב ינורטקלאה ראודה תוכרעמל רודחל םהל

 לש ינורטקלאה ראודב תושעלו ,םידבועה םישמתשמ ןהב תואמסיסה

 םג רודחל םיצרופל תורשפאמ הלא תונכות .םיצור םהש המ ןוגראה
 .גווסמ עדימל עיגהלו ןוגראב בושחמה תוכרעמל

 יארשאה תודבח םע הלועפ ףותיש
 לש רידאה ירחסמה לאיצנטופהש ךכ-לע עיבצמ גנאי טסנרא רקס

 טנרטניאה תא לצנל"םיסנמ םיבר םינוגרא .םויכ לצונמ וניא טנרטניאה

 לע םהיתורש וא םהירצומ תא הריכמל םיעיצמו ,תוירחסמ תורטמל

 ןיא םויה .יארשא סיטרכ אוה םולשתה יעצמא רשאכ ,טנרטניאה יבג

 תא החוטב הרוצב טנרטניאב ריבעהל תרשפאמה היגולונכט ןיידע

 רפסמ תא "בונגל" תורשפאמה תונכות תומייקו ,יארשאה סיטרכ יטרפ
 טנרטניאה ישמתשמ .םיטרפה חולשמ ידכ ךות יארשאה סיטרכ

 עוציבל טנרטניאה תא םילצנמ םהמ 5% קר ןכלו ,וז היעבל םיעדומ

 5 1008 ןותיעה י"ע ךרענש רקס ינותנ) יארשא יסיטרכב תושיכר

 ,(ב"הראב טנרטניא ישמתשמ ןיב 1₪1611/06%\ םירקסה תרבחו

 הנכותה תורבח םע הלועפ תופתשמ יארשאה יסיטרכ תורבח

 הזיו דחי תולעופ לשמל ךכ ,וז היעבל ןורתפ אוצמל ןויסנב תולודגה
 הלא הלועפ יפותיש .מביו פייקסטנ ,דרקרטסאמ ןלומו ,טפוסורקימו

 תא ןיפצהל בורקה דיתעב ורשפאיש תושדח תויגולונכט רבכ ובינה

 םיבר .ילטיגיד "ףסכ"ב שמתשהל וא יארשאה סיטרכ ינותנ

 9 .חוקלה | -*4 :ןופלטל םזיה דזע רונקתה

 העשה דע ולבקתי רשא תונמזהה לכ \ 0
 .תרחמלש םויב ועצובי ,ברעב 00 ו וגתבותכ 7 א

 < - םירצומ לש תונמזה [א לחמ תוממזה = ו חו 61
 \ | חול יפל וקפוסי ןמז חכרוא םתנכהש .

 .םאתהב םינמז | |

 .יוארְּכ ולפוטי תוחיטבה תויעב םא תויסיסב תרושקת תויוליעפל

 לע סור;ו תפקתהל תחא םעפ תוחפל םינותנ ויה יִּכ ובישה %

 .םנוגראב בושחמה תכרעמ

 0 תפסונ רוביח תעש לכ
 (םניח הע יצחב הכזמ ח"ש 100 לעמ הינק לכ)

 " 5 \..... ל-י=.=

 | ראב ידחפמ ילבב ענרטניאב שומישה
 ייִצָמ ,דוקופ רורד ,(לארשי) להנימ יצעוי גנאי דנא טסנרא להנמ

 , תולמל < .טנרטניאל םירבוחמ םניא ןיידע םיבר םינוגרא ץראב םג יכ
 ו הריהמ איה תושדח תויגולונכט תרידח הב הנידמל תבשחנ לארשיש
 תורושקה תוחיטבה תויעבמ םיששוח ןיידע םיבר םינוגרא ,תיביסמו
 ' ! , י לצא הבר הדימב דקמתמ טנרטניאב שומישהו ,טנהטניאל רוביחב

 - -  תויגולונכט ינש ייונמלו ןזיו טנ ./ | יונמה לע םלוא ,ףסכ ןיא םגיח הלאווהב יונמה לבסמ הכרעה תא קארשו גנאי ןקסנרא ינותנ ופ לע יב ףיסוה ו יי
 | 7 . | | :תויצפוא יפו ןיב רוחבל י :. תושיכר עצבל םיאקירמאהמ רתוי וליפא םיששוח םילארשיה
 | .. א ךש 0 ו | < -  .שומישה תפוקת םותב הרזחב לבקי התוא 5750 ךסב הדקפה 0 .ללכ יףתסמ ילככ תשמשמ הניא טנרטניאה ץראב השעמלו ,טנרטניאה
 5 9-7. שיש רב - ל רד ואש" : תורבעה עוציבל ןורתפה אצמי רשאכ יכ ךירעמ דרקופ ,תאז םע דחי
 % - לבקי ו53.97 דע ףרטצמ - , "= "₪ שוכר םהב ח"ש 4800 ל לש םוכסב הינק ירבוש תשיכר ₪ | תונושארה תונידמה ןיב לארשי היהת :טנרטניאב תוחוטב תויפסכ

 < םילקש 400 יוושב הינק ירבוש < ו 0 . 1-4 < .שדוחל ת"ש 400 הבוגב םיתורישו םרצמ = = = ה-77 ךומטה ירחסמה לאיצנטופה תא ולצניו הז ןורתפ וצמאיש םלועב
 .טנרטניאב

 , הרבח הניה ,מ"עב (לארשי) להנימ יצעוי גנאי דנא טסנרא

 ל שיה תוגיצנהו ,ררופ תא ירא בל טסוק ןובשח יאור דרשמ

 הלועב הלדוגב היינשה המריפה ,גנאי טסנרא לש ץועייה .תצובק

 ץועי יתורש ץראב הקינעמ המריפה .עדימ תוכרעמו ילוהינ ץועייל

 ץועי ,םיעוציבו םיכילהת רופיש ,עדימ תוכרעמ לש םימוחתב ילוהינ

 חוקלה יכרצל אלמ ןורתיפ ןתמ ךות תאז - ינוגרא ץועיו יגטרטסא

 הרמוח וא/ו הנכות תורבחב תולת יא לע תיבקע הרימש ךותו

 ₪ .קושב תולעופה

 >- < י - 4 3 / \
-₪- 

 היזיוולטב טנרטניא
 תרי ג-ר:ל:ר ופטיצ ייכ-ש* -תיציריביקומ ' לשייט רן יטוסיהא
 ל קיפו ₪. .6.08 22.2 0- ךךפ 7-8. אי תי שי

 | = יו - | - |
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 ינבונגה רפדכב טפשעמו קוח
 המ לש םייטפשמו םייקוח םיטביהב תוקסוע ןבורב תולאש

 יוצמ יאטנרטניא לש תובייוחמה תדימו טנרטניאב תושעל ןתינש

 רפסמ יתרחב ,אשונה לע והשלכ גשומ םכל תתל ידכ .וישעמל

 תויטפשמ תולאשו םיקוחל תואמגוד ןתא םהבש םיאשונ

 .אשונל תורושקה

 תויוכז לש ןדמעמ טנרטניאה ןדיע ינפל - םירצוי תויוכז

 קיתעהל /לפכשל /םוגדל ןתינש תעכ .טלחומו רורב היה םירצויה

 ילבמ תאז לכו ,ינורטקלא ןפואב ןתוא ץיפהלו תומלש תוריצי

 איה ןוידל תדמועש הלאשה - ךכ לע ועדי וא ודשחי ןהילעבש

 יפכ םירצויה תויוכז לע הנגמ תינומהה תינורטקלאה הידמה םאה

 רבכו אשונב תיעמשמ"דח הרדגה ןיידע ןיא .םויה תורדגומ ןהש

 .דואמ םיניינעמ םירקמ רפסמ ורצונ

 קוגססץ =חו6תכה8ס עא. וסת אוה םיעודי רתויה םירקמהמ דחא

 תונומת ץיפמ הנרפ רמ לש 885-הש עדונ יוביילפ תכרעמל -

 םידומעו תונומת דירוהל לוכי יונמ לכו ,םתושר אלל םהלש

 הנרפ לש ותדמע .ושפנ תוואכ וב שמתשהלו ןותעה לש םימלש

 תא הליגש עגרבו ,ומוחתב השענ הז רבדש עדי אל אוהש ,התייה

 חכוהש ןוויכמ התחדנ וז הנעט .םיצבקה תא קחמ אוה העפותה

 לש וגולב שומיש ךות ,אשונל םוקמ הצקהו םירודמ חתפ אוהש

 .טיימיילפו יוביילפ

 אוה קסעה תא  טעמב ךבסמה רחא הרקמ

 רשא טנדוטסב ןד טפשמה - םו6 510108 <. 8

 תועדומ חול רוציל ידכ דמל ובש 'גלוקה דויצב שמתשה

 לש םייקוח אל םיקתוע תפלחה תרטמל דעונש ,ינורטקלא

 טנדוטסה תא עישרהל םוקמ ןיאש קספ טפשמה תיב .תונכות

 םייקוח-אלה םיקתועב שמתשה אלו רחאמ ,תויוכז תרפה ןיגב

 .חוור תורטמל

 הידמל שי םאה ,קוח תרפה לש םירקמב - םילילפ

 היצפוא אוה תולובגה רסוח םאה ,אלמ ןויסיח תינורטקלאה

 רץ

 ?הנידמ לכב קוח לכ לע רובעלו ונחור לע הלועה לככ תושעל

 םלועב םיקוחה בור .רתוי דוע םיכבתסמ םיניינעה ןאכש ,ררבתמ

 םילח לארשי יקוח - רדגומ יזיפ חטש תרגסמב ףקות ילעב םה

 םלועב חטש לכבו ,לארשי תנידמ תרגסמב לארשי יחרזא לע

 תורירגשה חטש - המגודל) תילארשי הירוטירטכ רדגומה

 ץוחמ תאזכ הריבע תישענ םא םישוע המ .(הבקסומב תילארשיה

 םתעד תתל ולחה םלועב טפשמה יתב ?ילארשיה טופישה חטשל

 טנרטניאה ןיב ןידב לידבהל ולחה םה :ךכמ רתויו וז הלאש לע

 .₪85 ןיבל

 תנידמב 885 לעבב רבודמה - 11.5 צ. וסוג אוה הזכ הרקמ

 "ה ךרד ןמזוהש יפרגונרופ רמוח חלשש רחאל רצענש הינרופילק

 - בצמה תא ריהבהל ידכ .יסנט תנידמב ראוד חקפמל ולש 5

 .קוחה לע הריבע הווהמ יפרגונרופ רמוחב רחסמה ,יסנט תנידמב

 תנידממ ינורטקלא רתא לעב לוכי םאה הלאשב ןד טפשמה תיב

 חתרזא וניאש תורמל יסנט תנידמ יקוח יפ לע טפשיהל הינרופילק

 ?הלש

 החנהה ךותמ ,הז הרקמב סמות תא עישרה טפשמה תיב

 ,ילרדפה קוחה תחת "ינחור ןיינק" ןניא תויפרגונרופ תונומתש

 עונמל היה לוכיו רמוחה חלשנ ימל דואמ בוט עדי 885-ה לעבשו

 הנומת ובש בצממ הזה בצמה תא גייסמ טפשמה תיב .שארמ תאז

 תא הארי ימ הטילש ןיא םש ,טנרטניאב רתאב תמסרופמ תאזכש

 .ושומישל תונומתה תא דירוהל טילחיו הזה רתאה

 שמשל לוכי ינורטקלא ןפואב ץפוהש ךמסמ םאה - הצמשה

 טפשמה אוה הזכ הרקמ ?הצמשה תעיבתל הליע

 םסרפ 801. ייונממ דחא - [זס20ם 1106688 ץ. /\חו608 (כם]ומ6

 .ולש הלילצה ךירדמו ןולמה לע תבקונ תרוקיב ינומלא םש תחת

 אל ןיידע .ותבותכו יונמה םש תא ול קפסל 401.-מ עבת ןולמה

 .הז אשונב טפשמה"תיב ןידדקספ םסרופ

 ו
 ו

 תויודעו תוחכוה - ףסונ אשונל ונתוא ליבומ הז הרקמ

 לש הרקמב ומכ | ,ינורטקלא ןפואב תוקפוסמה

 בוס טפשמה-תיב - (:8(גהס צ. /\תוסהסגת 008000 (יסחוק החץ

 לע המסריפ הרבחהש םייוסח םיכמסמ קוחמל תווצל הז הרקמב

 רמוח םוסרפ רוסיא תלאשב ןודל בריס ךא ,טנרטניאה ילג

 םסרפתהל לוכי רמוחה םאה .טפשמה ךלהמ לע עיפשמה

 .להנתמ ןיידע טפשמהש ןמזב טנרטניאב

 תא רוכמל ונלש טנרטניאה קפס לוכי םאה - .[טחא -א111

 םסרפל התרטמש הרבחל ויתוחוקל לש ראודה תובותכ תמישר

 הבשחמה חכונל םיררמטצמ ונא יביטקטסניא ןפואב ?הירצומ תא

 הבושת ןיא ןיידעש תודוהל שי ךא ,תורקל לוכי הזכ רבדש

 םייח ונאש הדבועה תא ףיסונ תאזל .אשונב הרורב תיטפשמ

 תמאב הזכ רבד רחמש העינמ םוש ןיא ,תוניבמוקה ישנא תנידמב

 םרגיש יפסכה קזנה המ - דואמ טושפ ?יולת הז המב .הרקי

 ותוא לומ ול היהיש יפסכה םכסהה תמועל ,ךכל ודי ןתיש קפסל

 .םסרפמ םרוג

 -תיבל תינורקע העיבת תשגה ידי לע ?תאז םיענומ ךיא

 .טפשמה
 יונפ ןמזו ףסכ הברה ול שיש ימ קר ?רבד הזכ תושעל לוכי ימ

 ,ליגרכ ?רשיה ןויגההו טרפה תויוכז ,קדצה הפיא .ךכב קוסעל

 !!!לבזב קומע

 סוהגוה \גווו6 56זט6ז"ב שומיש ידי לע ?קיזהל ןתינ דוע דציכ

 תינקירמאה טפשמה תכרעמב .תומסרופמ תורבח לש
 לש דמח דמצ דגנ תועיבת לש תובוט תורשע רפסמ תויוצמ
 , .6טח"ו ךסטקקשמ תומשל םינועה םירתא יבתוכ

 | הלודג הרבח הזיאל קודבל וטילחה הלאה םינצילה יִנש

 | ,םחור לע הלועה יפכ רתא הל בותכל ,הלשמ שםא5 ןיא
 ' הצרת הרבחה רשאכ ,ןמזה אובבו ,םיברב ותוא םסרפל
 | ףסכ ימוכס םהל םלשל ךרטצת איה הלשמ רתא תושעל
 | םעפב .קשחנה ₪א8-ה תא םהמ תונקל ידכ םידבכנ

 תחת וגווס םה ןכמ רחאל ךא ,ער אל םהל ךלה הז הנושארה

 תומש יפטוח רמולכ ,"וסזחהוה חגחו6 1ןגס\6" יטפשמה חנומה

 ודיספה םהש ינפל אל ,םהלש רופיסה םייתסה תאזב .םייעוצקמ

 .הז אשונב תויטפשמ תועיבת תורשע המכב

 לש | אוה | אשונב רתויב םסרופמה הרקמה

 חיכוהל חילצה אל הזה דמחנה רוחבה .אוד/ אטוואסזאצ צ . (טחל

 הז .רמזמה קנעל ותוא דיספה ןכלו בל םותב בתכנ ולש פא5-הש

 וניא קוחהש יולגב זירכה טפשמה-תיב ובש ןושארה הרקמה

 ותוא ססבל התואנ תיטפשמ ךרד וז ןיאו ,וז היגוסב ויד שרופמ

 תרדגומ תוסחייתהל איבי הז בצמ - םימידקת תריצי ידי לע

 .תעבותה הרבחה ןוויכל הטונה שארמ

 לע (יאשש ]גוש ט0.) היבר םייח ןיד ךרועל תודוהל ינוצרב

 המ לש ותליחת לע הצממהו ףיקמה רבסההו הלועפה ףותיש

 .טפשמה םוחתב שדח תוחמתה ףנעכ יניעב הארנש

 "רוח" אוצמל לכוי תאזה הבתכה תא ארקש ימש ,הווקת ילוכ

 םירתא רפסמ הנה ,יתחטבהש יפכ .ףסכ לש תונוט חיוורהלו

 :רתוי יעוצקמו טרופמ עדימל

 וא \'צע .קסו'א 180016 .001

 ועו .קסזא א 6ס טסה

 ו וע .טט 6ט1ט] .טסמה

 וואו .11ק1 .סזש

 | = ןשי - | -|



 ..ינפל ,םדול הז תא ורמא
 .הז לע םולחל וליפא וזיעה אל הנש םירשע ינפל לש ןידה יכרוע

 םילוכי םה םויה .ףודפדו .ףודבדו .ףודבדב ידמ םיקוטע ויה םה

 ,םימוידקתה ,םיקוחה לכ .והזו םודסה ץוחלל ,םינותנ המכ דילקהל

 עגרב לכה - ןידה יקסב

 יכרועל קנע דעצ ,תושונאל ןטק דעצ
 ןידה

 ,(םינדיעו ןדיע ינפל) ןידדתכרועב תוחמתהה תפוקת תיברמ
 םימודקת ירחא תוירפסב יפוס ןיא שופיחב ,ירבח לעו ילע הרבע
 .ונלש םינמאמה ידי לע ונשרד ןהילא תונושה תויגוסל םייטפשמ

 לש סרכ םיבע םיכרכ תורשעב ףודפד ךות השענ שופיחה
 היה רדוסמ םיניינע קית רשאכ ,םינש יפל םיקלוחמ ,ןיד-יקספ
 תיטפשמ הלאשל הבושת תשפיח םא ,ךכ .דרפנב הנש לכל קר
 ךרוצ היה ,"בשחמ תנכותב םירצוי תויוכז" לשמל ומכ ,תמייוסמ
 זא ויה אל םנמוא) 1948 תנשמ ןידה"-יקספ ירפסב ףדפדל

 םימוחתה לכמ תורזגנ םירצוי תויוכז לש תונורקעה ךא ,םיבשחמ
 היה רוסא .הנורחאה הנשל דעו ,(םירצוי תויוכז שי םהב םירחאה
 תאצמנ - ןיד-קספ ותואב - וב אמש ,ןידדקספ ףא ץימחהל
 .היוצרה הבושתה

 םע דובעל ךילע היה ,תשרדנ ןהל םירפסה תומרעל ליבקמב
 .םייטנבלרה קוחה יחסונ

 בתכב הקתעה וליפאו ,תידוסיו הבר הדובע השרד הלאש לכ
 המ .םיילאוטקאה ןידה-יקספ ךותב םירחבנ םיטוטיצ לש די
 אל ,(לכה-ךסב הנש םירשע ינפל) םימודק םימי םתואב ,תושעל
 ...ןידה-יכרוע ידרשמב םיכמסמ םוליצ תונוכמ וליפא ויה

 ןידה-יקספ לע ססובמה ןועיטל ,טפשמה תיבל תעגהשכ
 תוינמיס םכותבו ,םירפסב תואלמ תודווזמל תקקזנ ,םייטנבלרה
 איצוהל ךירצ היה ןועיטה ידכ ךותו ,םיבושחה םיעטקה ןומיסל
 ...םכותמ אירקהלו םהב ףדפדל ,םירפסה תא

 הכפהמה
 הז המכ דע ,טעמכ הנימאמ אל ינא ,הז לכ תא תבתוכ ינאשכ

 ןידה יקספ לכ וב םיהדמה ןדיעל ונרבעש דע .השקו לברוסמ היה
 תא ןייצל ונחכשו .דחא רוטילקת יבג לע - םלוכ - םיקוחה לכו
 םלוכ - סרכ יבע םירפסב תוסומעה תוירפסהו םימלשה םירדחה
 דח אוה הזה רבעמה .הזה אלפומהו דחאה רוטילקתל ומצמטצה
 דבעמב הביתכל ,ןבא תוחול יבג לע הביתכמ רבעמה ומכ
 ...םילילמת

 ,תמייוסמ הלאשל הבושת תשקבמ ,בשחמה לומ תבשוי ינא
 "רואדפ" ה וא "ןידקת"ה תנכות תא הלעמ ,טאד'מא לע תצחול

 תולימ יתש הדילקמ ,דרשמב םיבשחמה תשר לע תונקתומה
 הקיספה תמישר לכו - חתפמב יוצמה אשונ לש םש וא ,חתפמ
 לע תוריהמב תפרפרמ ינא .ילומ העיפומ תויטנבלרה הקיקחהו
 בושחש המ .ירובע םיטנבלר םהמ הזיא דימ תאצומ ,ןידה-יקספ
 הקוקז ינאש המ לכ תא יל שיו "ספדה" תארוהב הסיפדמ ינא ,יל
 !יוצרה אשונב לופיטל ול

 רוטילקחה רוד
 םה ,וילאמ ןבומכ תאז םיאור םיריעצה ןידה-יכרועו םיחמתמה

 ןיידעש) ןידה יקספ לש סרכה"יבע םיכרכה תא םלועמ וחתפ אל
 ,יגולואיכרא גצומ לע ומכ םהילע םילכתסמ םה .(רואל םיאצוי
 ךכ לכ התייה הדובעה בר אל ןמז ינפלש םינימאמ תמאב אלו
 .תלברוסמו השק

 לש םירוטילקתה .ןיא - תונורסח .רופסמ םיבר - תונורתיה
 אל ונחנא .םישדוח העברא ידימ םינכדעתמ הקיקחהו ןידה-יקספ
 וקיפסהש) ןיד-יקספ תורבוח לבקל בר ןמז ןיתמהל םיכירצ
 יבג לע םוקמ שי .יתימא ןמזב טעמכ ןכדעתמ לכה .(ןשייתהל
 ומסרופ אלש הלאכ םג ,ןידייקספ לש בר ןווגמל םירוטילקתה
 םילגוסמ ונא .טפשמה"יתב תכרעמ ידי לע ימשר ןפואב םדוק
 ךירצ אלו ,תובכרומ תויטפשמ תויגוסל תוידימ תובושת תתל
 .טפשמה תיבל םיבעה םיכרכה תא בוחסל ידכ םילבס

 אוה .ינכט קר וניא הקיקחהו ןידה-יקספ בושחימבש ןורתיה
 הדובעב רתוי הלקו הבוט הטילש רשפאמה יתוהמ ןורתי
 .םדא חכו הבר הדובע ןמז ךסוחו ,תשרדנה

 | = ויל ק מב - | - |

 ןידה יכרועל תגאוד קטינמוא

 רזגימב תמייקה בושחימה תייעב יכ והיז קטינמוא תרבחב
 :םימרוג רפסמב הצוענ ,ןידה יכרוע

 ידכ םישרדנה ,תונכומה תא וא ןמזה תא ןיא ןידה ךרועל .1
 ןיבמ ,ול םימיאתמה בושחימה תונורתפב רוחבל וא/ו אוצמל
 תורבח ןווגמ ןיב 'דוביאל ךלוה' אוהו ,קושב םייוצמה הלא
 .םיבשחמה

 םניא ,םידרשמב םייוצמה עדיהו בושחימה תיתשת 2
 תורבחהו ,םישדחה תונורתפה תטילקל םיתיעל םיקיפסמ
 תונכותה תעמטהב תועייסמ אל הלא תונורתפ תוקוושמה
 .םישמתשמה יווילו תכרדהבו

 ינפל ,תוכיא-קטינמוא תרבח המיקה םימרוגה יוהיז תובקעב
 הלחהו ,ןיד יכרועב לופיטל תדחוימ הקלחמ ,יצחו םייתנשכ

 תדגאמה ,164| \ווואסס\\5 היורקה ,תללוכ תכרעמ קווישב
 .ןיד יכרוע ידרשמל םימייקה הנכותה תונורתפ לכ תא

 ,ןיד יכרוע דרשמ לוהינל הליעיו הלק ,השדח הסיפתב רבודמ
 דבעמו ,טפוסורקימ לש "תונולח" תביבס לע תססובמה
 ,ןוגריא םע דדומתהל ןידה ךרועל תעייסמה ,וצסהס םילילמתה
 תשרוד אל תכרעמה .הריהמה ותפילשו עדימה דוביע ,ןוימ

 הוולמ וז השדח הסיפת תרגסמב .םיבשחמב םדקומ עדי תשר
 טקייורפ ךרוא לכל ןידה יכרוע ידרשמ תא תוכיאיקטינמוא
 תוריש ,הכרדה ךרד ,תונכותהו דויצה תנקתהמ לחה ,בושחימה
 הרזעו תונכותהו דויצה תקוזחתל םדא-חכ תרכשה ,ימוקמ
 .תינופלט

 תונכות חותיפ םג תוכיא-קטינמוא המזי ,וז תרגסמב
 תוקוושמה ,"תירושקת"ו "תיטפשמ" ומכ ,ןיד יכרועל תוידועיי
 הנכות איה "תיטפשמ" .הרבחה לש ללוכה ןורתפהמ קלחכ
 'תונולח" תביבסב תלעופה ,ןיד יכרוע דרשמ לש ליעי לוהינל

 ,לוהינל םילודומ :תללוכ הנכותה .'לבונ'ו '\צואסס\(5-אז"
 יקיתו תוחוקל ינותנ לוהינ ,ווסחס יכמסמ רותיאו םושיר

 בלושי ויפ לע םכסה לע ומתח ,סמטסיס .יא.יד.יס תרבחו םיטפשמה דרש

 .. יבחרב םיטפשמה דרשמ תודיחי לכב תודמע 650"ב ןידקת יטפשמה רוטילקתה
 .הנידמה תוטילקרפ תודיחיו ץראה

 םע םכסהה יכ ןייצ ,יזנכשא ללה ד"וע ,סמטסיס יא.יד.יס תרבח ר"וי
 רוטילקתה יכ חיטביו ,הרבחל בושח גשיה הווהמ םיטפשמה דרשמ
 תנידמב תיטפשמה הליהקב יטננימוד היהי התרצותמ יטפשמה
 רוטילקתב שומישה תבחרה יכ ףיסוה יזנכשא ד"וע .לארשי
 הפונתל ךשמה הווהמ ,םיטפשמה דרשמ ידי לע ןידקת
 %\  .יא.ידיס לש עדימ רוזחאל היגולונכטה התכז הל תימלועה
 | ,המגודל ,םויכ .ןידקת רוטילקתה םג ססובמ הילע ,סמטסיס
 | לע םיססובמ הינמרגב םייטפשמה םירוטילקתהמ %
 .סמטסיס .יא.יד.יס לש עדימה רוזחא תיגולונכט

 דרשמ ידי לע השכרנש ,ןידקת לש הנורחאה הסריגל
 תיב לש םישדח ןיד יקספ 800"מ רתוי ופסונ ,םיטפשמה
 לע רימע לאגי לש ורוערע :ופסונ ראשה ןיב .ןוילעה טפשמה
 / בתכ ןיינעב 95/3269 צ"גב ,ל"ז ןיבר קחצי חצרב ותעשרה
 ןיינעב תיבה רה ינמאנ צ"גב ,17.11.96 םויב ןתינש בוריסה

 יכרוע תכשל לש יזכרמה דעוה בכרה אשונב צ"גב ,המלש תוורוא
 .תורפומה תויציבה ןיינעב ינמחנ צ"גבו ותריחב ךרדו ןידה

 /  רגאמה אוהו ,ןיד יקספ 35,000"כ ןידקתב םימייק לכה ךסב
 > | םימוחתה לכב ןיד יקספ ,דחא רוטילקת לע ,ללוכה דיחיה יטפשמה
 ,ןוילע - תויטופישה תואכרעה לכמו ,(הדובעו םיסמ ללוכ) םייטפשמה
 .(םיירוזאו יצרא) הדובעל ןידה יתבו םולש ,יזוחמ

 בויחו תואצוה ,הדובע תועש ינותנ ףוסיאל תכרעמ ,תוחוקל
 תכרעמ ,אלמ היבג בקעמו הקסע תינובשח תאצוה ,תוחוקל
 יבושיח ,טפשמ יתבב תועפוה ןמוי לוהינלו תושיגפ ןמוי לוהינל
 םינופלט רפס ,ד"ועל תורוכזת םושירל תכרעמ ,הדמצהו תיביר
 .תונובשח תלהנה תכרעמו ד"ועה רפסו

 תרשפאמה הנכות איה ,ינמחנ-רנמ תיבמ ,"תירושקת"
 תא להנלו ,לעופל האצוהה בשחמל רבחתהל ןידה ךרועל

 ,ןידה יכרועל .ודרשממ - לעופל האצוהה לומ ויתולועפ תיברמ

 ינורטקלא ראודדאת חתפנ ,"תירושקית"ב שומיש םישועה
 עדימ םוי ידמ םהילא רבעומ ונממו ,לעופל האצוהה תכשלב

 תואצות :ללוכ עדימה .'חכ-יאב' םה םהב םיקיתה יבגל ,ןכדועמ

 שאר תוטלחה ,םייפסכה םינותנב םייוניש ,םיכילה עוציב

 ןידה יכרוע םילוכי ,ףסונב .תואלבט ןוכדעו ,לעופל האצוהה

 םינותנ ןכדעלו ,לעופל האצוהה בשחמל עדימ ריבעהל
 .םוי ידימ תומושרו

 התוליעפב הלחה זאמ ,תונורחאה יצחו םייתנשב יכ ןייוצי
 ,ןיד יכרוע ידרשמ 300-כ תוכיא-קטינמוא הבשחימ ,הז םוחתב
 תננכתמ ,דיתעב .רלוד ןוילימ השולשמ הלעמל לש ללוכ ףקיהב

 עייסל ותרטמש ,טנרטניאב ןיד-יכרועל רתא תיינב הרבחה
 ןכו ,תויטפשמ תוריקס תלבק ,ל"וחב עדימ תורוקמ רותיאב
 .תויטפשמ תויגוסב הערכהל טנרטניאב ןויד תוצובק תריציל
 שומיש לע הכרדה ןידה יכרועל הרבחה קינעת וז תרגסמב
 .ישיאה בשחמה תועצמאב טנרטניאה תשרב



 הצריב םירצוי ?םישוע המ .בנגל תארוק הצריבה

 לארושעי קטדוטוא תרבח .רתוי תמלתשמ ,תיקוח

 וורתב תאיצמל םיועמתשמה םע תדבוע [י"אממ|

 תויטאריב תונכות םע הדובעה תייעבל

 ןהינפב תויזכרמה תויעבה תחא איה הנכות תקתעהו הביג

 הנכותב יקוח אל שומישב רבודמ .הנכות תורבח םויכ תודמוע

 דואמ הצופנ המרונל הכפה רשא העפות ,התצפה וא תקתעומ

 דובכל הכוז לארשי .הפיגמ לש םידמימל העיגהו לארשיב

 שומישב םלועב תוליבומה תונידמהמ תחא איה :קפקופמה

 .תויקוח אל תונכותב

 תיישעתב תושק עגופ תקתעומ הנכותב שומישהו הצפהה

 םג .םייקוחה םיציפמבו הנכותה ינרציב - תילארשיה הנכותה

 פ"ומב תוחפ םיעיקשמ םיחתפמה :םיעגפנ םישמתשמה

 .(םהיצמאמל האלמ הרומת םילבקמ אל םהש ןוויכמ) הכימתבו

 הנכות םייטאריפה םישמתשמה תושרב היוצמ בורל ,ףסונב

 .םירסח םיצבק רפסמ םעו םינוכדע אלל ,הנשי הסריגמ

 תימואלניבה הנכותה תרבח לש ףינס ,לאושי קסדוטוא

 תונכותהמ תוירקיעה תועגפנה תחאכ העודי ,ץראב קסדוטוא

 אל םישמתשמ 20,000"כ ץראב שיש איה הכרעהה .תויטאריפה

 ימלוע טרדנטס הווהמש הנכות ,דקוטוא מ"ביתה תנכותב םייקוח

 תוחוקל דוביאמ יפסכה דספהה .המוחתב קושה תליבומכ העודיו

 .רלוד ןוילימ 60-כב דמאנ הלא

 הסריגל החבשהל םיאכז םניא תיטאריפ הנכותב םישמתשמה"

 דימת טעמכ תוקתעומה תונכותה .הנכותה לש תמדקתמ תידיתע

 לג רמוא ",םיצבק ןהב םירסח ללכ ךרדבו ,תונשי תואסריגמ

 יקוח אל שמתשמ ,ךכל ףסונב" ,לארשי קסדוטוא ל"כנמ ,למיק

 תורשפאלו םישודיחל ףושח וניאו עדימה תורוקממ קתונמ

 םירצומ וא תפסונ הרשכה תועצמאב הנכותה ןמ תלעות תקפהל

 תוחפ קיפמ ,ותקופתב תויולת ויתוסנכהש דרשמ .םימילשמ

 לטב הנכותה ריחמש הלגי ,ןובשח השעיש ימ .תיקוח אל הנכותמ

 ."ץמחומה הקופתה לודיגל סחיב

 תוכרעמ ןיב טילחהל הרבחה לעב שרדנ םהב ,הלא םימיב
 טנרטניאל תוירושיק ןיב ,םישדח םיבשחמו תושדח הלעפה

 רישיה רשקה יקוח אלה שמתשמהמ ענמנ ,תידרשמ םינפ תשרו

 םע דדומתהל ץלאנ אוהו ,םישרומה םיקוושמה םעו הרבחה םע

 .םיאתמ עדימ אלל הלאכ תוטלחה

 םירצויה תויוכז קוח :קוחה לע הריבעב ןאכ רבודמ ,ףסונב

 ח"ש 20,000 תיקוח אל הנכותב שמתשממ עובתל ןתינ יכ עבוק

 תועצמאב ושענש םיחוורה ןמ םיזוחא עובתל וא ,הרפה לכל

 .תיקוח יתלבה הנכותב שומישה

 םיחיזוורמ םידדצה לכ
 הנכותה .הנגה גלפ םע "דקוטוא" תנכות תא תקפסמ קסדוטוא

 הרבחה זכרמב םירמשנה םיירודיס םירפסמ יפל תרפסוממ

 אל םיקתוע ירחא בוקעלו רתאל לקש ךכ ,לארשיבו ב"הראב

 .הנכותה לש םייקוח

 תוחוקלה תא ןכדעל ,חוקלה םע רשקה תא רפשל ידכ

 תא םצמצלו הנכותב יקוח יתלב שומישמ תועבונה תויועמשמב

 ןיב ,לפטמש עדימ זכרמ קסדוטוא המיקה ,העפותה ידמימ

 עדימה זכרמ .הרבחה לש םירצויה תויוכז תרפה אשונב ,ראשה
 ,קוחכ ושכרנ רשא םיקתוע לש םמושיר תחטבאו הקידבל יארחא

 תוחוקלה ןוכדעלו םייקוח יתלבה םישמתשמה לכ רותיאל

 זכרמ חילצמ וז ךרדב .יקוח יתלב שומישמ תועבונה תויועמשמב

 רובעל הנשב םישמתשמ תואמ איבהל ,קסדוטוא לש עדימה

 ורתואש םישמתשמהמ יראה קלח .יקוח ןפואב הדובעל

 טועימ קרו יקוח ןפואב הנכותה תשיכר תויאדכב םיענכותשמ

 .תיטפשמ העיבתל עיגמ

 תא תיקוח יתלבה הנכותב שמתשמל םיריבסמ עדימה זכרמב"

 תא ול םיריהבמ ןכ ומכ .יקוח ןפואב הנכותה תשיכרב תונורתיה

 רתיה ןיבו ,תיקוח יתלב הנכות םע הדובעב תוכורכה תויועמשמה

 שומיש לע םיהובג םימוכסב ותוא עובתל ןתינש הדבועה תא

 הנכותה ןמ קיפה םתוא םיחוורה לעו ,דקוטואב יקוח יתלב
 לע רתוול הנכומ קסדוטוא" .למיק רמוא ",תיקוח יתלבה

 םע הדובעל רובעל םיכסמ שמתשמה םא ,תויטפשמה תועיבתה

 אלא ,תומיענ יא םורגל הניא ונתרטמ .יקוח ןפואב הנכותה

 םידדצה ינשש ךכ ,יקוח ןפואב דובעל הנכותב םישמתשמ איבהל

 ,"אממ קפסמש םינותנה ךמס לע יכ קפס ןיא .וחיוורי

 שמתשהל םלתשמ הז ןיא יכ הנקסמל םיעיגמ םיבר םישמתשמ

 תדבוכמה היינפל םינענ םהמ םיברו ,יקוח יתלב ןפואב הנכותב

 הרישי הינפ קר .םייטפשמ םיעצמאב ךרוצ אלל ,עדימה זכרמ לש

 תונכותה לע תויוכזה םושיר ,םירודהה רושיי חיטבת י"אממל

 השרומ קוושמ לע הצלמהו ץועיי ןתמו דרשמב תויקוחה

 ."יטנוולרה םוחתב החמתמה

 הנכותה תקיחמ ןיב רוחבל ץלאנ שמתשמהשכ ,םיבר םירקמב

 לגוסמ וניא אוהש עתפל ול ררבתמ ,התשיכר ןיבל תיקוח יתלבה

 יכ הלגמ אוה .םיחוור ורובע הקיפמ איהש םושמ הנממ דרפיהל

 ₪ .םלתשמ ,תקפומה תלעותל יסחי ןפואב ,הריחמ

 :ןופלטב קסדוטוא לש עדימה זכרמ םע רשק רוציל ןתינ
0,.,. 

 | = יש ייל ] - | - |

 םילשודיבו ביבא לתב תויטארב תונכות לש תוטיבתו תוטיששב

 הפיכאה ךילהת תרבגה ךוז]
 דגנ ,תונכות תקתעה םוחתב

 ,םיסדנהמו םילכירדא ידרשמ

 םילכירדא דרשמב הטישפב וספתנ

 לש םייקוח אל םיקתוע ופיב

 ותוא םיאשונש דקוטוא תנכות

 .ירודיס רפסמ

 דרשמ תשקבל הכרענ הטישפה

 תיב רושיאב ,איסא ימענ ד"וע

 ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה

 דרשמ דגנכ שופיח וצ איצוהש

 ,תאז .ופיב יול השמ םילכירדא

 תרבח לש התשקב תובקעב

 םירצויה תויוכז תלעב ,קסדוטוא

 מ"ביתה תנכות) דקוטוא תנכותב

 .(םלועב רתויב תרכמנה

 ךרוע ללכ רשא הלועפה תווצ

 ,םיבשחמ החמומו רטוש ,ןיד

 השולש אצמו דרשמב שפיח

 תנכות לש םייקוח אל םיקתוע

 השולש לע ולעפש ,דקוטוא

 י ב 9:
 הוו

 א -.
 \ * 0 8% א- ד רו ו

 ב ו . וש 3 9 % ו

 קתוע היה דרשמה תושרב .םיבשחמ

 ןקתוה אל רשא ,הנכותה לש דיחי יקוח

 .םיבשחמה יבג לע ללכ

 איה םג הכרענ תרחא הטישפ

 םעפה ,איסא ימענ ד"וע דרשמ תשקבל

 זותמה טפשמה תיב רושיאב
 :דגנכ שופיח .וצ .איצוהש ,םילשוריב
 .םילשוריב דנרב םי'ח םיסדנהמ דרשמ
 אל םיקתוע השולש אצמ הלועפה תווצ
 .12 הסריגמ דקוטוא תנכות לש םייקוח

 לש יקוח קתוע םג היה דרשמה תושרב

 רשא ,תונולחל 11 דקוטוא תנכות

 לע םוקמב םיבשחמ ינש יבג לע ןקתוה

 ומכ .שומישה ןוישיר ריתמש יפכ ,דחא

 רשא ,ףסונ בשחמ דרשמב אצמנ ןכ

 וילעו יטרפ בשחמ היה דרשמה תנעטל
 ,תיקוח יתלב דקוטוא תנכות הלעפ =

 ל .12 הסריגמ =
 -ידיב םיאצמנה םינותנה יפ לע

 ידרשמ תורשע לארשיב םנשי הרבחה

 םע םידבוע םהב םילכירדאו םיסדנהמ

 הרבחל םיקאה .תובונג דקוטוא תונכות

 םישמתשמ .םירלוד ינוילימב םידמאנ

 תיקוח הנכות תשיכרב יד יכ םירובס

 "םתבוח ידי תאצל" ידכ דרשמל תחא

 קסדוטוא .קוחה ינפב םינסוחמ תויהלו

 תושיחנב לפטל תנווכתמ איה יכ הרסמ

 ₪ .הלודגכ הנטק הרפה לכב

 < אבה דומעב ךשמה



 םדוק דומעמ ךשמה
-- 

 וטייגתה םה וישכע .םיטאריב "ןייזיד ןייל ןוא" ויה ןמזמ אל דע

 םיטאיפה דגנ ,"יקסדוטוא" םע ףתושמ קבאמל

 םוחתב ןפוד אצוי רדסהל העיגה ,ןייזיד ןייל-ןוא ,הינרופילקמ תינכטה הכרדההו ץועייה תרב 1

 תנכות לש יקוח אל לופכיש לע קנע סנק םלשל םוקמב .קסדוטוא תרבח םע ,הנכותה תויטאריפ

 הידימלת תאו הידבוע תא ךנחל ,הקיתעה איהש תונכותל תונוישיר שוכרל הרבחה המיכסה ,קסדוטוא

 .הנכות תובינג דגנ הקבאמב קסדוטואל ףרטצהלו הנכות תויטריפ דגנ םיקוחה יבגל

 לש הנכות תובינגב המחולה הדיחי תלהנמ ,ןוטלוב הודנס תרמוא ",הרקמ לכב ןוחצינ לש בצמ הז"

 לומ דומעל ונל רוזעתש תירב תב תפרצמ קסדוטואו הלש קסעה תא הליצמ ןייזיד ןייל-ןוא" .קסדוטוא

 ."רתויב השקה ונתייעב

 םע "םיהדמ" םכסה לומ תדמוע ותרבחש רמא ,הרבחה ילעבמו ןייזיד ןייל-ןוא אישנ ןגס ,שיש לקיימ

 םינש ךשמב יתלמעש יתחפשמ קסע והז" ,הלש הנכותה יבאשמ לש לשוכ לוהינמ האצותכ ,קסדוטוא

 ."54 ליגב שדחמ לכה ליחתהל בהלתמ אל ינא" .רמא ",הליל ןיב ודבאל יתדמעו ,ותונבל ידכ

 ללוכ ,קסדוטוא תנכות לש םייקוח אל םיקתוע הניקתה ןייזיד ןייל ןואש הלעה קסדוטוא לש ריקחתה

 .3ס 5וט4וסו דקוטוא

 הציפה ,תופטושה תווצה תובישיב םתריקסלו הנכותל רשאב ,הידבועל םיחנמ םיווק תעיבקל ףסונב

 םידומילה תינכותב הנכותב םלוה שומיש יבגל תוצע לולכל המיכסהו ,הנכות תויטאריפ לע עדימ הרבחה

 תקתעהב דועמל אל םירחאל עייסל ידכ ,ויתויווחב רוביצה תא ףתשל םג םיכסה שיש לקיימ .הלש

 .הנכות

 אל ןפואב הנכות תוקיתעמ ילואש ,הלאכ תורבח יפלא שיש עדוי ינאו - תורחא תורבחל הצע יל שי"
 רוזעלו ילש קסעה לע רומשל תונמדזה יל הנתנ קסדוטוא" .שיש רמוא ",ןכתא סופתל רשפא :יקוח

 דומלל ,בל םישל איה םירחא םיקסע ילעבל יל שיש רתויב הבוטה הצעהו .םהלש לע רומשל םירחאל

 ₪ ."לק הזש ללגב קר םהמ וטסת לא .הנכותב שומישל םיחנמ םיווק ליעפהלו ךלש הרבחב הרוק המ
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 רופיס לש עוצעצ

 ינסיד טלוו יטרס
- 

5 
,/ 

 7-5 ו יו ו :ןופלט ,תרושקת ןרוד ,יצרא-ןב רימא 09-9504610 :ןופלט ,לארשי קסדוטוא ,למיק לג :םיפסונ םיטרפל

 ועפוח ,הלוה יי וילי 79% 0-5
 - בואו כ ובר ₪

 הנכות יקיתעמ תשרד לע הטעפ הרוטגיל

 הווטגיל תרבח לש תוקתעומ תונכת תריכמ לע עדימ תובקעב החתפנש ,היומס הריק

 קרוס תרזעב ספדומ טסקט לכ יטמוטוא ןפואבו תוינש ךות הדילקמה) 06%-ה תחתפמ ,תימלשוריה

 .הנכתה לש םישרומ אל םיקתעה תוחוקלל עיצה א"תב פוש-ןירג תונחב רכומ יכ התלעה ,(יטפוא

 םעטמ וחלשנש ,םירקוחה םע אלמ ןפואב הלועפ ףתשל וז המיכסה ,פוש-ןירג תלהנהל רבדה עדונשכ

 םירקוחה וטשפ ךשוממ בקעמ רחאל .תיקוח יתלבה תוליעפהמ העגפנ איה ףא ןכש ,הרוטגיל תרבח

 ברוצ תרזעב יקוח יתלב ןפואב ולפכושש תונכת ואצמנ םוקמב .ןולוחב הנכת לופכשל זכרמ לע

 .ומצע הבירצה דויצ ןכו 6-תסא]

 איבהל ידכ םייטפשמ םיעצמאב הטקנ ,יבצ-ןב הדונ ןידה תכרוע תועצמאב ,הירוטגיל תרבח

 םיקזנה לע תיחרזא העיבת הרבחה השיגה ןכ ומכ .השרפב םיברועמה לש תילילפה םתעשרהל

 תטיקנו רותיאל הריקחב הכישממ הרוטגיל יכ םג עדונ .היצנטופב םיניירבע תעתרהלו ומרגנש

 ₪ .םייקוח-אל םיקתוע יקיזחמ וא םיפסונ םיקיתעמ דגנ םייטפשמ -
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 ולכוי םירחאש ידכ ,ךלו רתאב ותוא תמפטרב .ריש תבתכ
 ךכ רחא םייעובש .התא אלפנ ררושמ הזיא תוארלו ,ותוא אורקל

 רישב לקתנ התא ,חדינ רתאב ,םואתמ .תוערב טטושמ התא -
 דעו ,םירצוי תויוכז ןיינעב טילחה אל דוע טנרטניאה +ךלש .ךלש

 ...םלוכל ךייש הזה דרישה ,טילחי אוהש

 לכ לע םג .ןכ ,תוחפל ,תיקוח הניחבמ ?יל ךייש הזה טפשמה םא
 תויוכז ןותיעל וא יל שי ,תאזה הבתכב םימסרפתמה םיטפשמה ראש
 םסרפי והשימ םא םיגולמת לבקל גאדא ינאו ,הפיו בוט הז לכ .םירצוי
 .איצוא דחא םויש רפסה יבגל ל"נכ .רחא ןותיעב תאזה הבתכה תא
 קיתעמ היה והשימו ,הריש רפס םסרפמ יתייה םא הרוק היה המ לבא
 ?רבחל ינורטקלא ראודב ץבוקה תא חלושו ,ירישמ דחא בשחמל

 רישה תא חלש אוה םאו ?ילש םירצויה תויוכז תא רפמ אוה םאה
 טנרטניא רתאב ותוא םש וא ?הלודג ןויד תצובקל וא ?ןטק סאיביבל
 ?ולש

 תוכושמהמ דחא איה ,וילע םירצויה תויוכזו עדימ לע תולעבה
 ,תחתממ וא הרידא הציפקב) רובעל ץלאי ינורטקלאה םלועהש
 .הלש אלמה לאיצנטופל עיגת עדימה תכפהמש ידכ ,(תיטיא הליחזב
 םימוטא תרוצב וישכע דע ץפוה עדימה בור םא :תאזכ איה היעבה
 ךרוצ היה ולפכשל ידכו ,(ואדיו תוטלק וליפא וא םיניזגמ ,םירפס)
 לודג קלח םויהש ירה ,(ואדיו תוטלק דוע ,ריינ דוע) םימוטא דועב
 םיטיב תרוצב עיגמ ,(דיתעב לדגי קר הזה קלחהו) עדימהמ רתוי
 ,רוכזכ .'וכו םיינורטקלא םיכמסמ ,טנרטניא יפד תרוצב - םינורטקלא
 .םינומהל ץיפהלו תאזכ הרוצב עדימ לפכשל דואמ לק

 תושיג יתש - תשרב עדימ
 :תורתוס תושיג יתשב םילקתנ ונא ןאכ
 תויהל הצור עדימהש םינעוטה ,לוכיבכ "םירקאה"ה לש וז ו

 - ףסכ עדימה לע הבוג ןכש ימ .ףסכ וילע תובגל ךרוצ ןיאו ,ישפוח
 הפי המגוד ."..הלב הלב הלב השדחה הכפהמה תא ןיבמ אל"
 ךרועה ,ילסניק לקיימשכ הרקש המב תוארל רשפא תאזה היפוסוליפל
 :וניבת .ולש ןותיעה תרומת ףסכ תובגל הסינ ,"טיילס" ןותיעה לש
 ןותיע ומכ רתוי הברה הארנ אוה יכ םא ,ןייוצמ ןיזגמ אוה "טיילס"
 ןיזגמה ןכותש קפס ןיא לבא .תשר ןותיע רשאמ תשרל רבעוהש ,ריינ
 ןותיעה לביק ,יונמ דעב ףסכ תובגל תוסנל ולחהשכ ,לבא .הלועמ
 השיגהש ךכל םרג תובוגתה לג .תורידא תויומכבו ,תופירח תובוגת
 .םניחב ,הרומת אלל ןיידע טיילסל
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 ידכ ול םלשתש הצור עדימה" :איה עדימ יפלכ היינשה השיגה .2
 טבמב הב שיש ןויגהה ףא לע ,וז השיג םג ".ךסמה לע ךל עיפוי אוהש
 לע הרומת ולבקי אלש המל ,השק םידבוע םישנא לכה ירחא) ןושאר
 .םירוח האלמ ,(םלמע

 לש תשרב דחוימב ,םירוח שי תשר לכב :םירוח לע רצק רופיס
 הקירמא תא העבת ,תיאקירמאה לסרודכה תגיל ,ופגה .לסרודכ
 תשרב םיקחשמ לש תואצות המסרפ ןיילנוא הקירמאש ךכ לע ןיילנוא
 בישקמ ,תושדחב הפוצ היהש רוחב היה ןיילנוא הקירמאל) הלש
 סכנ תבינג ןיבו ,הז רופיס ןיב .(םתוא םשורו ,םיקחשמה תואצותל
 יטרפ חרזא רותב ,ינא םא המ .קנע .לודג לדבה שי ילאוטקלטניא
 השימחל וליפא וא ,השימחל רשקתמו ,וידרב תואצותל בישקמ יתייה
 הזכ רבד םאה ?קחשמה לש תואצותה תא םהל רפסמו ,ירבחמ רשע
 ?םירצוי תויוכז לש הרפהל בשחנ ןיידע

 דצמ ?קחשמה תואצות לע םירצוי תויוכז שי וופגל יתממ ,ללכבו
 לידבהל ךירצ ןאכ םג לבא .הקיזומב םיגלטוב לש העפותה הנשי ,ינש
 תירחסמ הרוצב םיציפמש הלאכ - גלטוב לש םינוש םיגוס ינש ןיב
 ,עגרכ .תשרב םיריבעמש הלאכו ,('וכו םיקסיד ,תוטסק לע - םיטיבב)
 רתוי הלודג היעב הווהמ ןושארה גוסה לבא ,םייקוח אל םהינש
 הבוט המרב לוק ץבוק ריבעהל ידכש הדבועה ללגב רקיעב ,ינשהמ
 םימעפל - םוקמ לש המוצע תומכ ךירצ ,(תוקד שמח לש ריש דיגנ)
 לוכי יתייה רנכ ,םלש קטיד ריבעהל יל חקולש ןמזב .הגמ תורשע
 רתוי הלודג הסיחדל עיגה ליבקמב לכונשכ ,דיתעב לבא .ותוא תונקל
 םיקסידש יוכיס שי - אוה םג לדגי עדימה תרבעה בצקו עדימ לש
 .תשרה ךרד תינורטקלא ורבעוי םימלש

 תא רוכמל ולכוי תוקהלו םירמז) ירחסמ לאיצנטופ הזב שי
 תויתייעב הזב שי לבא .(ךוותמב ךרוצ אלל - תשרב תורישי םתלוכרמ
 םיקסיד ריבעהל לכונ ,רחא דחא לכ וא ,ינא םגש הדבועה - תמייוסמ
 תולבגמה ילבו ,תוטסק וישכע םיקיתעמ םישנאש ומכ ,תשרב םימלש
 .םוקמ לש

 ?הלוז תורפס וא הלוע תורפס
 םירומא ןמא וא רפוס ךיא ,םיינורטקלא דחא םוי ויהי םירפס םאו

 וא הנקנ םרפסש םעפ לכ םיגולמת ולביק םה וישכע דע םא ?חיוורהל
 ?וישכעמ היהי המ - עמשוה םריש

 "םירצוי תויוכז" גשומה לש שדחמ הרדגה השורדש קפס ןיא
 תוטיש ןה ,ראשה ןיב ,ועצוהש תונורתפה .עדימה ןדיעל ונוכדעו
 ,טנרטניאב םימולשתל טרדנטסה עבקיש עגרב ,ןהבש תונווגמ םולשת
 םעפ לכב הרוגא לש דואמ ןטק קלח ךממ הבגת עדימ תסיפ לכ
 םירקבמה יפלאשו ,(םילקש"וננ ןיעמ-ב) ,עדימב שמתשהל הצרתש
 .רצויל םלוה םולשת וקפסי ,רתאב

 תוינורטקלא תומיתחב רתוי ץופנה שומישה :תוקתעה יבגל
 לש ורוקמ תא חיכוהל םילוכיה םירתסומ םינמיס - "םימ ינמיס"בו
 יבגל םלוא .םיטאריפ דגנ דיתעב שמשל ולכוי - הנומת וא טסקט לכ
 תוכפהמ" לכ ינפל דוע ורצונש ,('וכו םיטילקת ,םירפס) ןשי עדימ
 תויוכז תחטבאל גואדלו ,רחא ןורתיפ לע בושחל ץלאי והשימ ,"עדימה
 .םירצויה
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 תוטלתשהו ןונכת ,הינב לש םיטנמלא םירבחמשכ הרוק ה
 יבר תוברקהו היגטרטסאה תאו "היצזיליוויצ" קחשמה תא םינייפאמה

 ?\\/גזשוג(( קחשמה לש יתימא ןמזב תויומדה =
 הרייס תרבחב .1/016 0[ 6 863|חוצ 1 ומשש שדח קחשמ דלונ ךכ

 םיעודיה היגטרטסאה יקחשמ ינשב ןומטה לאיצנטופה תא הארנכ וליג
 ךותל םהלש רתויב םיטלובה םיביטומה תא בלשל וטילחהו ,וללה
 המלש הכלממ להנל ןתינ הז קחשמב .שדח הלועפ/היגטרטסא קחשמ : *

 תוברקב םימחול תוגולפ ליעפהל םגו ,תיללכ "םלוע תפמ" תרזעב -
 רופיסב ןיינעה תא םילבתמ םא .דדובה םחולה תמרל דע םיימוקמ

 ונל ירה ,הבוט הקיזומו תידמימ תלת הקיפארגב םינוטרס המכ ,ןימא =.
 .הנהמו םישרמ יד קחשמ +

 אללו םתוימ רתונ הילגנא רתכ ,ךלמה תומ רחאל .1268 א'ה הנשה
 םיילדואיפ םידרולו םיליצא ידי לע תוטלשנ סלייוו הילגנא תומדא .שרוי == ו

 ,רדס טילשיש ימ ןיאו ךלמ ןיאשכ ,התעו ,תוזוחמל ץראה תא םיקלחמה +
 םידרולה םילהנמ םייטרפה םהיתואבצ תועצמאב .םנוצרכ םישוע םה 4

 תא תוירזכאב םילצנמו ,הטילשו הירוטירט לע תדמתמ המחלמ "
 תומדאה תא דחאל לכויש דחא גיהנמל עוושמ םעה .םיטושפה םירכיאה <

 יכ ןימאמ םידרולהמ דחאו דחא לכ .חוכ תברו הלודג תחא הכלממ תחת
 תא קחשמ ןקחשה .הכלממה לכב החלצהב טולשיש םדא ותוא אוה אוה =": =
 ריתכהלו הכלממה לע טלתשהל הסנמה ,םיילדואיפה םיטילשהמ דחא =. = ך

 .שדחה ךלמכ ומצע תא

 אשונה תא תצק ריכזמ קחשמב שחרתמש המ לכל עקרה רופיס
 תיבב םא לבא .רפסה יתבב הירוטסיהה ירועישב דמלנה "םזילדואיפ" +

 ,שבי טסקט לש םיפד לע םיפדכ שגומו ,םמעשמ טעמ אשונה רפסה
 הרוצב להנלו ודיל דרולה טיברש תא תחקל ןקחשה לוכי ןאכש ירה
 םינקחשל .םייניבה ימימ תילדואיפ/תיאבצ הכרעמ תישממ טעמכ

1 2 | + 
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 ?היגטרטסאה יקחשמ תכלמכ הרייט תרבח תא ריתכהל

 :קחשמה תיינק תא ץרתל תרדהנ תונמדזה יהוז וניניבש םיריעצה
 יתיצרו ,התיכב םייניבה ימיב םזילדואיפ לע םידמול קוידב ונחנא"
 .רקיעו ללכ טושפ אל ןיינעהש ."ןיינעה תא ןושאר רוקממ קודבל

 םיישקהו תואלתה לכ תא ונתיאמ ךסוח אל הז יגטרטסא קחשמ
 םייקל ונילע .םייניבה ימימ תילדואיפ הכרעמ לש הלוהינב םיכורכה
 ,תכתמ תורכל ,ונלש םיניתנה לש םתחוורל גואדל ,ביצי יאלקח קשמ
 לע טלתשהלו תוסנל רקיעבו תוריט תונבל ,םיקזח תואבצ םיקהל
 תא תצק הריכזמ םיטרפב תונקדקדה .םירחאה םידרולה ,ונינכש תומדא
 םיטרפ יטרפל תדרל םיבהואש םינקחשל .5ווסווץ ןונגסב םיקחשמה
 דימו קחשל ליחתהל טושפ הצורש ימל ךא ,הפפכ ומכ םיאתי הז קחשמ
 .קיצהל תצק הלולע וזה תונקדקדה ,םימחול לש תואבצ ליעפהל

 עצבמ ןקחשהש הלועפ לכ ,קחשמה תליחתבש הדבועה חבשל היואר
 לא .הב ץוקו הילא לבא .תוניירקבו בותכ רבסהב הוולמ הנושארה םעפב
 אלו םימולע םיראשנ םיבר םירבד ,ידמל יתודידיה םירבסהה ךרעמ ףא
 לכ בר אוה תויורשפאהו תולועפה רפסמ ובש ,הז גוסמ קחשמב .םירורב
 תילגנאב רבסהה תרבוח תא אורקל אלא הרירב ןיאש הארנ ,ךכ
 םירבסה תללוכ (!םידומע 134) סרכה תבע תרבוחה .קחשמל תפרוצמה
 וליפאו הקיפארג יווילב ,קחשמה רשפאמש תולועפהו תויצפואה לע
 .םלגל ןתינש םידרולה תויומד לע םינוש םיטרפ

 תקלחמש תוארל ןתינ קחשמה לש תונושארה תוינשב רבכ
 תלוכיה .לודגב הז תא תושעל הטילחה הרייס תרבח לש היצמינאה
 יריתע תואקתפרה יקחשמב רקיעב החמתמה ,הרבחה לש תיפארגה
 ופסונ הנורחאל קר .הרדה אולמב יוטיבל ןאכ האב ,היצמינאו הקיפארג

 בטיה תטלושש ,הרייסלו ,היגטרטסא יקחשמל םיידמימ תלת םינוטרס
 אלו ,םיהדמ קחשמה לש חיתפה ןוטרס .ןורתי שי ,הקיפארגה םוחתב
 .יומיבהו טירסתה ללגב םג אלא ,ובש היצמינאה ללגב קר

 םותתבו היגטרטסאה יקחשמ םוחתב העשה וצל םאתהב
 םדומ וא תימינפ תשר תרזעב הז קחשמ רשפאמ ,ללכב הידמיטלומה
 לש ותרטמ .דחא קחשמ ךות לא (השימח דע) םינקחש המכ לש בוליש
 וילא םירבוחמה וירבח לש תוירוטירטה תא שובכל היהת ןקחש לכ
 .םדומ ךרד וא תשרב

 הרייסל רוזעי הזה קחשמה םא ןיינעמ ,ןניקסע תוירוטירטב םאו
 תא ריתכהלו היגטרטסאה יקחשמ לש הירוטירטה לע םג טלתשהל
 ₪ .הארנו הכחנ .הזה רנא'זב םיקחשמה לש השדחה הכלמכ המצע

 : תכרעמ תושירד
 ,486 66 /20א דבעמ ,5.0 005 וא 95 ושזאססו\פ' הלעפה תכרעמ

 לוק סיטרכ ,חישקה קסידה לע םייונפ )1834 תוחפל ,\1₪8 ימינפ ןורכיז
 ךתושרב םא קר תרשפאתמ םיפתתשמ בר קחשמל תורשפא ,רבכעו
 .95 \צזאססו/פ  הלעפה תכרעמו(ןבומכ) םדומ

 .םיידמימ תלת השחמהו רבעמ יעטק .90 = הקיפארג

 .ההובג המרב תוניירקו הקיזומ .90 = דנואס

 .תויצפואה לכ תא םיליעפמ ךיא ןיבהל ןמז תצק חקול .70 - הטילש

 יקחשמ יבהואל תויופצ יוליב לש תועש .85 - םייח ךרוא

 . היגטרטסאה

 .לקש 189 לש ריחמב םיבשחמה תויונח לכב שוכרל ןתנ קחשמה תא

 | = וב - | - |
 ּהצססתו 6ל ח61/1%10ת .תש(.ן]

 םוד יוקיח הזיא ול רפחש שיגרמש יי!
 .אוווזהפ דוח תא קודבל לוכי שדח
 םינוחמצל ץללמומ אל

 ןונגסב םישדח םיקחשמו ,היהשכ יטהול ךכ לכ אל רבכ םודה יקחשמ רנא 1
 תישדוח הנמ וזיא שי ןיידע ,תאז תורמל .םשגה ירחא תוירטפ ומכ ץוצל וקיספה
 -ש דע ,םייתניב .םוחתב והשמ שדחל תוסנמש תושדח תוריצי עברא-שולש לש
 לע דובעל ומייסי 31כ ₪63]וחג"ש דעו ,[16%6ה 2 תא וררחשי 63צ6ח"ו 12 506

 לבוס קושה ,םיחוטב םיטיהל ויהי ןבומכש ,5ג00\/ \/גחוסז"ו 1000, ושש

 אוה סטא6 אטא6שוה לש קוטוסחוטתו קגטא"ה .םיבוט םוד יקחשמב יניצר רוסחממ
 הלודג יכה הלשפה אוה /\טש!גוחו לש ג|וטח ךח!סטע ,ירוקמה קחשמל תפסות קר

 .ץוצינה רסח 6601866 לש 13016310ז-לו ,םעפ יא הרצונש

 הבסה תושעל הטילחה םואתפש ,30 תרבח טוקמ םושמ הל החיגמ וישכע

 ,או1ווחש ךוו6 תא םלועה ריוואל תררחשמו ,/6 יקחשמ םג רציילו תיעוצקמ
 אלמל לוכי טלחהבו ,ןורחא ןמזה לש רתויב בוטה םודה קחשמ קפס אלל אוהש
 םילודגה םיחתותה לש םישדחה םיקחשמה דע ,ונלצא רצונש קירה ללחה תא
 .הנשה ךשמהב ואצי

 גולואיכראכ ,התא רשאכ ,307ה תונשל ןמזב הרוחא ונתוא חקול או!!והש ךוחוט
 תא אוצמל הרטמב ךורא עסמל אצוי ,הקיתעה םירצמב החמתמש בהלנו ריעצ
 ,רשואו רשוע ,חצנ ייח קינעמ הזה לכימה .ססמער תלשוש לש שודקה םימה לכימ

 ילב) הינש הנמ יצח לכ לע החנה 25%"ו ,ןוסרדנא הלמפ םע תיטנמור ברע תחורא

 אצומ חצנה ייח לש ןיינעה אקווד ,הלאה םירפו'צה לכמ .ןושש לפאלפב (םיצומח
 יאה יפוח לע דמוע ךמצע תא אצומ התא רבד לש ופוסבו ,דחוימב ךיניעב ןח
 .םש יא ןוכיתה םיב םש יא אצמנש ,סוכיניטאמ

 תא הלבת ,ךשקובמ תא םש אצמת אל םאו ,הזה יאל ךתוא וליבוה םיזמרה לכ
 דסומב תוילינסו תוביבח תותבס דצל םיממעשמ וגניב יקחשמב ךימי תיראש
 תזבזבש רחאל ךסיכמ הקוחש הרוגא לכו) תויחל קשח לכ דבאתש רחאל ,ירטאירג
 ,העוערה הריסהמ תויטיאב דרוי התא .(לוז ןיי לעו םלועל ביבסמ תועיסנ לע לכה
 ,ןומטמה יאל רייארפ הזיא דוע תחקל ךלוהש ,ןיעה םותש ו'גל םולשל ףנפנמ
 .חטשב בבותסהל ליחתמו

 ,תוקד המכ רחאל לבא .ןוכנה םוקמל תעגהש חוטב אל .ןקפס התא הלחתהב

 תא ץצופלו דווטסיא טנילק התוא קחשל ,הרזומ םיאפר חור שוגפל תקפסה ןהבש
 ןדעה ןגל ישאר"ודה רלייווטורה ,יקומ תא חולשלו ,טפוכיספ ןציל הזיאל ףוצרפה
 ךלש תוקפסה ,םירוחש תרפוע ירוח 101-ב ותוא תססירש ירחא םיבלכל
 .ינסיד טלוו לש טרס אל טלחהב הז .םיגגופתמ

 3 לש הינדעוממב ווג

 .עפשב ןאכ שי םד .דחוימב םילאו דיחפמ קחשמ ןאכ תושעל התסינ 0
 תוארנש תוצלפמ .ערזמ לש הינדעמב ומכ שממ הווארל םיגצומ םיימינפ םירביא
 םישוע וליאכש םינושמו םינוש המיחל יעצמאו ,ןוסק'ג לקייממ עורג רתוי וליפא
 וא ,הלעמו 17 ינבל דעוימ קחשמה ,הזה בוטה לכ ללגב .הבנ'ז תנמאל אקווד
 הברה ותוא יתאצמ אל ישיא ןפואב ינא לבא ,הספוקה לע בותכש המ הז תוחפל
 .תומילאה תמר תא ןאכ תסוול ןתינש תורמל ,טא6-מ יביטקובורפ וא םילא רתוי

 :ינכטה חותינל רובענ תעכו

 תידמימ תלתה השגרהה ןאכ ןיא םנמא .תוניוצמ טושפ היצמינאהו הקיפארגה
 ,תאז תמועל לבא ,תושטשוטמ טעמו תוידמימ"וד ןה תויומדהו ,(0טגא6 לש הקומעה
 ,(00טגא6"ב .טוריפהו םירויצה ביט תניחבמ יתואיצמו בחר רתוי הברה קחשמה חטש
 רקיעב יונבו ,רוחשירופא-םוח לש םינווגב טלשנ קחשמה לכ ,רכוז אלש ימל

 = ןמזה תא גורהל
 רפושמ היה ןיינעה כטאש"ב ,םיינווג-דחו םימוד םירדחה לכ ,האצותכ .םינוגילופמ

 ומכ הריט ,רעי ומכ הארנ רעי .הזה םוחתב םהינש לע הלעתמ א1 לבא ,הברהב
 הבישי רחאל טיבמוז לש תכרעמה רדח ומכ קוידב הארנ םדמ בוקע לטק הדשו הריט
 \(24 רפוס תייצולוזרב קר ול עיגמש דובכה תא לבקמ קחשמהש ןייצל שי .תרעוס

 .ןורכז 16 א[8-ו 133 א[ םע בשחממ תדרל יאדכ אל זא ,אלמ ךסמ לע
 ירסחו םייטטס םה עקרה יטרפ לכש דואמ לבח ,ולאה םיחבשה לכ תורמל

 היצקארטניאו הזוזת
 םש ,ט%6 תמועל

 >>> ץצופל ןתינ
 4 םע טעמכ קסעתהלו
 .םיאורש המ לכ

 : ,ןכבו ?דנואסהו

 לכ תא ןאכ שי
 ,םיצוציפה ,תוקעצה
 םי'צטוולקה

 םיצירופ שהו

 הקיזומהו ,םילבוקמה
 ונל ריכזהל הסנמ

 ,בוטו ןשי המיא טרס

 תוטקש תוניגנמ םע
 .לבנבו ןגרואב

 תיזכרמה היעבה
 ןפואב .הטילשה איה

 [:  ,החונ יד איה יסחי
 1 תולועפה לכ םע
 ₪0 :תויטרדנטסה
 ! 00 ,ןפוכתהל ,ץופקל
 [( 0 לכל לכתסהל
 | לכהו ,'וכו םינוויכה
 היעבה .קלח יד םרוז
 [/| רשאכ | תררועתמ
 | תועטב םיסנכנ
 וא ךובמ ,ךוכ הזיאל

 ,הפופצ הניפ םתס
 =ןויצה תבית]
 ןיוצמ

 ָּי 4 טוונל דואמ השק זאו
 6  דאמ בוט תוריקבו םיצפחב תעקתנ איהש ינפמ ,הצוחה תומדה תא
 0 10 .ןיקת לכה ,הז דבלמ .ישפוחל ררחתשהל תנאממו

 2 ןןי ךא ,דואמ בוט וליפאו ,בוט םוד יוקיח אוה א ,לכה ךסב

 - תוריציה לש תוניוצמה תמרל הוותשמ וניא אוהש ןבומכ

 תא ןאכ אצמי יתוכיא םדל אמצש ימ .3וכ 691087 12 תיבמ
 ₪ .םינוחמצל אל .ושקובמ

 .םיהדמ טוריפה .93 - הקיפארג

 .ןשי המיא טרסמ הקיזומ .87 - דנואס

 .םימעפל לכסתל הלוכי .79 - הטילש
 .ירוקמ ידו רכממ ,ץירממ .89 - םייח ךרוא

 | = ו - | - |



 / ְי שה מ הת 1 הם טממ צר מ

 קרל 16 -%-\ | =( -\
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 .תואקתפברה עטמל םכתוא חקול ,הרוטנו םייא ,עגושמ יכה שלבה

 ד .4

 רופסניא רבכ םתלקתנ הזה גוטהמ תואקתפרהבש תורמל

 והככ םתקחצ אל םעפ ףא ,םימעפ

 - ןכ םא ?םכתא םיקיחצמ 18 גאס טודדוותגס

 .הזה עגושמהו קיחצמה רתוכה תא בוהאל םידמוע םתא

 ריבעמו היצמינאה תרדסמ םיבר םיטנמלא באוש רתוכה

 רזומה שלבהמ תויוטשהו םילולעפה ,םיקוחצה לכ תא

 אלש ,םישפוטמ ךכ לכ םירבד שי .הרוטנו סייא ,םסרופמהו

 םירבדה הלא .קוחצל אלא - תרחא היצפוא ךל םינתונ

 תובכל ונתיאמ םיענומו ,ריוואב רתוכה תא םיקיזחמש

 םתקחישו םתיאר ,ומצע ןונגסהו קשממה תא .בשחמה

 .םימעפ רופסניא

 תוסיו ןונגנמ .קחשמה לכ ךרואל (ךשמנו) ליחתמ ףיכה

 רבכ עיפומ ,ישוקה תוגרדו םיטנמלאה לכ לש בכרומ

 רובידו ,עקרב תנגנתמ תרכומו הטקש עקר תקיזומ ,הליחתב

 ךל ראתמש ,חיתפה טרסב תויומדה יפמ אצוי ירמגל ףרטומ

 אוה וישכע .קיתה לע אצמנ 68 בוש .ךתמישמ תא

 .דובא רוצי רחא שופיחב ,סובולגה לכל ביבסמ בבותסמ

 עסמ" ומכ) 'ץחלו עבצה' תואקתפרהב םינמוימ םינקחש

 תא םייסל ושקתי אל ,(5וטחג יקחשמ ראש וא "ךלמה

 רתוכה ןכש ,דואמ תוטושפ תודיחה .רצק ןמז ךות רתוכה

 בלשב ועקתת םא םג .החפשמה לכלו םידליל םאתומ

 רותפיש דחוימ םיזמר רותפכ ךתרזעל אובי דימת ,והשלכ

 :םירחאה קחשמה .טרסה לע ססובמ היהש בשחמ קחשמ ךשמה תא ךל סורהל ילבמ ,תולקב היעבה תא ךל
 | תויחל תמ" היה ןתינו ,3606 לש םיטקסיד ינש ספת ל"נה .הקתפרהה

 | המוד שדחה "2 | הרטמה .ת ₪ ד0 81/6%-ל תצק ותוא תוושהל םיתיעל םיצרפנ ,רתוכה תא םיפיצמש תודיחה ירוזָיא

 | -ל רתוי תצק | ןיילקמ ןו'ג ץימאה רטושה תא ליבוהל התייה הייחש תורחתמ - םיפרוטמ הלועפ יעטק ידי לע תובורק
 | "\זאדטה 607" ןיינב לש םיידמימדתלתהו םיכוראה תונורדסמב ,םילושכמו טפנ ימתכמ תוקמחתה ךות ,םימגאב הריהמ

 \/01 ז"ל רשאמ וצצש םיבולע םיטסירורט גורהלו ,הזלפ ימוטקנ תגהנהל ,טסווקירזייל ןונגסב תיברק תודדומתהל דעו

 ,"סקחא ךןסא | .יארונ היה ומצע קחשמה .תוניפ ינימ לכמ םהל טושפ הרקב חול תרזעב טולשת םהינש לע .רוביגה
 תעונתל תודוה שיב בצמל עלקנ ןיילקמ ןו'ג םינש עברא רובעכ

 ה מ ל צ מ ה  דוע ידי לע ףטחנ קנע םיעסונ סוטמ רטאכ ,ףסונ רותפכ לע הציחלב .רבכע ןמסו םינולמיס בלשמה ,רכומו
 הקיפארגהו בוש .("2 תויחל תמ") םיטסירורט לש הרובח .החישב ותיא חתפית - םייוסמ רוצי וא םדא םע ,הפה
 לגרה רויצו ,התוא חתפת תלד לע דיה רותפכ ןומיס

 .לועפתל גנעמו הדימלל טושפ לכה .הכרד רובעי

 תא רובשל רמייתמ אל ג65 צחאדשא-ש תורמל

 ןיאש דחא טנמלא ליכמ אוה ,ןונגסב םירחאה םיקחשמה

 טיסמ אוה - םימדוקה םירמגנ יתלבה םירתוכהמ דחא ףאל

 אלש הלאכו ,קחשמל םירושק אלש םיניינעמ דימ ךתוא

 תוירותסמב זומרי 65 .הלילעה תוחתפתהל םורתל םילוכי

 םירוזיאמ ךתוא קיחרי וא ,םיצוחנ אל םימצעמ ךתוא טיסיו

 לש תובר תועש ךסוחש חמ ,דחוימ שומיש םהב ןיאש הפמב

 .תודיחה ןורתפבו הלילעב ןקחשה תא דקממו ,תוטטוש

 רמוהה אוה ,הזה רתוכה תא םכתא ךושמי תמאבש המ ,לבא

 םויסל תונלבסב ןיתמהל םכל םורגיש המ הז .ולש ךומנה

 םיקיחצמה ואדיוה יעטקב תוכירדב תופצלו ,םיבלשה

 גתמ וא רותפכ ןיאש בשחתהב ,רתויב בושח - םירכממהו

 לכ תא סייא םכל רפסי םיפילקב ...םתוא רוצעלו ריבעהל

 הפצמש המ יבגל םיפיט םכל ןתיו ,גישהל םתחלצהש המ

 ₪ .ךשמהב םכל

 .תדחוימו תינועבצ .90 - הקיפארנ

 דחי ,תויומדה לכ לש קיחצמו יטנתוא רוביד .95 - דנואס

 .םימישרמ םיטקפא םע

 טעמ ךבוסמ לבא ,לועפתל לק ןונגנמ .80 - הטילש

 .םישדחה םיטסווקל האוושהב

 | =[ ופגש ] | ,ףוסה דע ותוא קחשל .70 - םייח ךרוא
 יו .טלחהב קיפסמ ,תחא םעפ

 | = יו | |
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 אבל חילצמ סור
 סורב לש ובוכיכב ,"תויחל תמ" יטריס תשול)
 רבודמשכו .םינייוצמ הלועפ יטרסכ םיעודי ,סיליו
 יקחשמב םג רבודמ יעבט ןפואב ,הלועפ יטרסב
 ,םירקמה בורב .םיטרסה לע םיססובמה בשחמ
 אלו םיינוניב םירצומכ םילגתמ םיקחשמה
 תומדל םאתהב הנתשמ רוביגה תומד .םיירוקמ
 תא גורהל :ההז תראשנ הרטמה לבא ,טרסב רוביגה
 םע וא ,א-16 םע הז םא הנשמ אל ,םיערה לכ
 התא םא הנשמ אל .בלה-חתפמל תבבוסמ הֶטיעב
 רחא .םוניהיגהמ דימשמה ו'צ'צוב ימס וא ןמטאב
 תא ליצהלו לודגה סובה תא דימשהל בייח התא ,ךכ
 רכינ זוחא םימלשמ קחשמה ינרצי .םלועה
 רובע) טרסה לש תוקפהה ןפלואל םיחוורהמ

 לש תומשבו וגולב שמתשהל ידעלבה ןושירה
 ,םירקמה בורב .(טרסב תופתתשמה תויומדה
 רבזיג לומ רועפ הפב דמוע םיקחשמה תרבח ל"כנמ
 ץורית הזיא איצמהל הסנמ אוהשכ ,תוקפהה תרבח
 אוהש ףסכה הפיאו ,תויונחב לשכנ קחשמה המל
 וגול :שי תישממ הביס לבא ,ןיא ישממ ץורית .בייח
 םורגי ילוא ,בשחמ קחשמ לע ,חילצמ טרס לש
 לבא .קחשמה תא שוכרל םינושארה םינוקה ינשל
 ראש לכל רפסל םהמ ענמי אל חטב הזכ וגול
 שודנ הזה קחשמה המכ םילאיצנטופה םינוקה
 .חפב ולפנ םה ךיאו ,יתרגישו

 תמ" לש הרקמב םג ומצע לע רזוח הזה רופיסה
 הרדיסב ןושארה טרסה ,םינש עשתכ ינפל :"תויחל
 ירחא טעמ היה הז .דווילוהב םח יכה רבדה היה
 אוהש ינפל ,דרפש ליביס לע םח היה סיליו סורבש
 המח התייה רומש ינפל הברהו רומ ימד לע םח היה
 אצי ,םינש עשת ינפל ,זא .וירפק"הד ודרנואיל לע

 בשחמ קחשמ אצי ,בושו םיצצופמ ויה תומלואה
 יומד קחשמ ונלביק ,םעפה .טרסה לע ססובמה
 זיזהל התייה הרטמה רשאכ ,סקםא גדדסא סן =
 גורהל ...ו ,ינשה דצל ךסמה לש דחא דצמ תנווכ
 בולע היה ומצע קחשמה .םיבולע םיטסירורט
 בוש ארקנ ןיילקמ ןו'ג םינש עברא רובעכ .(יופצכ)
 גיהנמ לש ויחא רשאכ ,("3 תויחל תמ") תיזחל
 ,קרוי"וינל עיגה ןושארה טרסהמ םיטסירורטה

 יופצכו .זגומ רדייס לודגה חופתהמ תושעל טילחהו

 אצי ,(תינומ גהנכ) ןוסק'ג לאומס םע דחי ,ןו'ג

 .םיבולע םיטסירורט גורהל ,הנורחאה םעפב ,בוש
 תרבח איהש ,ע0% תרבח :הטנאופה האב ןאכ ,לבא
 המצעל המיקה ,םיטרסה תרדיס לש הקפהה
 ,"אסא ןאדמח 671%" ירוקמה םשב תב-תרבח

 םיטרסה לע םיססובמה בשחמ יקחשמ השועש
 יפסכ תא םיבייח ויהי םה הככ - חונ המכ) .הלש
 ,םיינתומ וסניש 1-ב ה'רבחה .(!םמצעל דספהה
 םק זאו ."3 תויחל תמ" לע ץרמב דובעל וליחתהו
 ,שולש רפסמ תא קר תושעל המל" :רמאו והשימ
 אורקל לכונ ?דחיב םלוכ תא תושעל רשפא םא
 "!תויחל תמ תייגולירט  קחשמל

 ינפל םירחאה םיינשה תא ושע רבכ לבא"-
 "!םינש

 הז ,תרמאש ומכו ,םינפה לע ויה םה ,המ זא"-
 ".םויה םתוא םירכוז אל רבכ .םינש ינפל היה

 אוהש דחא קחשמ .והשמ הזב שי ,בוט ונ"-
 "?םיליחתמ יתמ .םינוש םיקחשמ השולש םצעב

 רואל אצי רמגומה רצומה ,הדובע לש הנש רחאל
 ,ןכבו ?ןאכ שדח המ זא ."תויחל תמ תייגולירט" -
 ןיידע אוה "1 תויחל תמ" .הברה אל ,אלפה הברמל

 הקיפארג םע תגסמ 70 81/ג6%א יומד קחשמ
 בלש ןיב ואידיו ינוטריס המכ ,םירפושמ לילצו

 ןתינ ,קשנ לש לודג ןווגמ שי .םד ןומהו ,בלשל
 ץופקל ,ץורל ,עשפמ םיפח םיחרזא גורהל
 יכה תושעל עדוי ןו'גש המ - ללקל םגו ,לגלגתהלו
 ,הברה וללקת םתא םגש יל ונימאתו .םלוכמ בוט
 םה קחשמה לש הטילשהו תונכיתה תמרש ינפמ
 ןתינש ךכב אטבתמ הז .תרוקיב לכל תחתמ טעמכ
 תויטיאב ,םש עקתיהלו "תוריקה ךותל סנכיהל"
 ןמ האיצומש
 ,ללכבו .תעדה
 תויטיאה טנמלא
 ומצע לע רזוח
 םיקרפה ינשב

 .תידמימ תלתה
 ןווגמ שי ןאכ םג
 ,קשנ לש לודג

 שי ,םד שי
 .םיתמ םיחרזא
 תנווכ םג שי
 .הכומנ שממ תונכת תמרו ,הזז ישוקבש הנטק

 לש הגהה ירוחאמ ונתוא חקול "3 תויחל תמ"

 תא ריכזמ ידש רוטלומיסב ,ןוסק'ג לש תינומה
 בבותסהל איה ןאכ הרטמה .וימודו 157 סאז\מ
 תפותה תינוכמ תא אוצמלו קרוי"וינ תובוחרב
 ,המישרמ יד הקיפארגה .ריעה תא ץצופל תמייאמש
 סורדל ןתינ ןאכ םג .תובוחרה לש טוריפה דחוימב
 םהשכ ,טמיניביק םתוא ףיעהלו םיחרזא

 | תא בגנל ךכ רחאו ,רבע לכל םד םיצירפשמ
 לבא .םירשיווה םע ,השמשה לע םהמ ראשנש
 ) יסופיט יקרויזוינ קקפב ומכ זז לכה ,ןאכ
 גבה תוריקו ,(ירמגל יונפ ומצע שיבכהשכ
 וא .םהב םיסנכנשכ תומרגולוה ומכ םיגהנתמ
 דגה קחשמה לש תזרפומה תויטיאל תוביסה
 ([א-ה יבשחמל םאתומ אוהש הדבועה איה
 | לבא ,הפיו בוט הז .קושל ןורחאה ןמזב ואציש
 1₪82\3 לע תאזכ הרוצב עטרקי אוהש הביס לכ
 | .ךסמ ןורכיז הגמ ינשו ימינפ ןורכיז הגמ 16 םע
 | ,םייתנב .תונכתב תולשאפה תא קידצמ אל םג
  קסעתהל ךישמהל 0% ישנאל םוחב ץילממ
 ור תא ולעי םהש דע ,םהלש תורדסהו םיטרסה
 חהב ינאו .תוגרד המכב םהלש םיקחשמה
 קית" לש קחשמה םע לשפל אל םהל ץילממ
 הרדסה לש םיפורשה םיצירעמה ,"הלפאב
 ןאכ וכבתסי םה ,הזמ ץוח) !טקשב הז לע ורבעי
 ₪ ...(םידשו תוחור םע

 .ללכב הער אל .85 - הקיפארג
 .הער אל .80 - דנואס
 .הבוט אל .51 - הטילש
 .הבוט אל רתוי דוע .49 - תונכת
 אמ רתוי טרסה ליבשב .60 = םייח ךרוא
 .לכה רמוא הז .קחשמה ליבשב

 -- בוש

 מ" דד
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 ,פוגטוס לש םיקתוע ןוילימ יצח טעמכ

 ,םוק2גוג0 תדבח לוע שדח קחשמ
 אצי קחשלהש ינפל דוע ונמזוה

 רוטק ביניו ץייו ירוא .קושל
 האל םיעדוי

 דחא תא האיצוה ,ויכשמהו \/גוסג| תא הרציש הרבחה וולו
 ₪מ8םפ תייזטנפ ןיעמ יהוז .סוגפוס - הנורחאה הנשה לש םיבוטה םיקחשמה
 םיבר עיתרה (הגמ 60) קחשמה לש ומדה לש ולדוג .ןשקא תקתפרה םע בולישב

 םוקמל עיגהל ונממ ענמ אל הז לבא ,ישיאה בשחמל טנרטניאה ןמ ותוא דירוהלמ
 ינפל דוע .תשרהמ דירוהל רשפאש רתויב םיבוטה םיקחשמה תמישרב ינשה
 ,הגמ 50-ל ומדה חפנ דרי וישכע .ולש םיקתוע 450 ורכמנ קושל ותאיצי
 ,ומדה תא דירוהל םוקמבש ללגב קר לבא ,המישרב 13-ה םוקמל דרי קחשמהו

 םוקמל תועובש השולש ךות ם₪וגט16 עיגה ,םויהל ןוכנ .קחשמה תא ונק םישנא
 ,ןושארה םוקמב עגרכ 860 .ג!טוז) רתויב םיבוטה םיקחשמה 100 תמישרב ינשה
 .([ווק://שש 884411 ם/-1010) :ב ו'גו'ג לש תיסאלקה הלבטה תא האר

 "ב םלגל רשפא .חוכה לכב ןקחשה לע הטילש ספות קחשמה החיתפב רבכ
 ,דבלב תחא הרייע שי קחשמב .תלכונ/תבנגו ףשכמ ,םחול לש תויומד ו

 .תוברקה יעצפמ םיאפרנו םיבשותהמ עדימ םילבקמ ,םימסקו םיצפח םינוק הבו
 דע ךובמה תומוקב תדרל איה הרטמהו ךובמל םיסנכנ תימוקמה היסנכהמ

 תונורסחהמ איה דחא ךובמו תחא ריע קר שיש הדבועה .םונהיגה בלל םיעיגמש

 .הזה םלשומ טעמכה קחשמה לש םידדובה

 קחשמה .רחב ןקחשהש תומדל םאתהב יונב וב לכהש ךכ יונב קחשמה
 אוה שוגטוסזב רתויב לודגה שודיחה .ףשכמכ קחשממ הנוש תלכונה דיקפתב
 ךכ ,םלועה לכ תא שדחמ הנוב קחשמה ,שדח קחשמ םיליחתמש םעפ לכבש
 לש (הטושפ ידה) הלילעה לע רמוש ןיידע לבא ומדוקמ הנוש קחשמ לכֶש

 יבורמ םיקחשמ ,אל ךיא ,םג שיו ,יחצנ טעמכ םייח ךרוא ול קינעמ הז .םוגמוס

 .תשרה ךרד םיפתתשמ
 רבוחמש) דחא לכ ,תימוקמ תשר לעו םדומה ךרד םיקחשמל ףסונב

 לש תרשה לע קחשמל ףרטצהל וא קחשמ ליחתהל לוכי (טנרטניאל

 דגנ םג םחליהל וא תוצלפמה דגנ דחיב קחשל רשפא .(]ו22316) 31116.6

 החלצהה .םינקחש העברא דע ףתתשהל םילוכי קחשמ לכב .םירחאה םינקחשה

 .לטנה תחת סורקל דמוע 8122376 לש תרשהש דע הלודג ךכ לכ שוגפוס לש

 ןהש תורמל תוטרופמ תויומדהו תוצלפמה .םינייוצמ דנואסהו הקיפארגה
 .ירמגל תיתואיצמ השוחת הריבעמ הביבסה .תויפהפי ןהלש תועונתהו ,תונטק

 הניאש ףא לע ,הקיזומהו ,ןיוצמ םיעמשנ םימסקה יצוציפו תוברחה יקושקש
 םיכובמ לש הריווא רוציל ושייבתה אל .ץוציפ תעמשנ ,רוטילקתהמ תנגונמ

 .הרטיג לש ןשרוטסיד םע םילפא

 םיגאב המכ ןקתל ידכ םייעובש-עובשב קחשמה תאיצי תא התחד ווג
 .םייפכ תואיחמ הל תועיגמ ךכ לעו ,דלומה גח לש תוינקה תלהב תא הספסיפ ךכו

 ,םשו הפ רידנ גאב הזיאב ולקתנש םינעוטש םישנא שי .םיגאבמ יקנ ןכא קוגטוס

 .םיסונמ םינקחשל תמכחותמו ,םיסונמ אל םינקחשל
 ריעמ רתוי - םלועה תבחרה אוה עוגפוט"-ב תושעל רשפאש דיחיה רופישה

 לכלש איה קחשמה לא יל שיש הדיחיה הנעטה .תויומד רתויו דחא ךובמ ,תחא
 קחשל ליבשב דחאמ רתוי ךירצ אל .דחא %גא6 קר שי קחשמב םיקחשמש תומד
 קחשמ תועש 40 ירחא יל שיש ידיחיה 3ג\6"-הש דואמ דיחפמ הז לבא ,תונהילו

 .הללמוא תועט ללגב קחמי ,תויביסנטניא

 .הזה םיקחשמה ןונגסל השדח המר .97 - הקיפארג
 .הקיזומ הלחא .הלועמ .92 - דואט
 .הקזחו החונ ,הטושפ .98 - הטילש
 ...דועו ,םעפ דועו ,םעפ דוע רשפא ?רמגנ .100 - םייח ךרוא

 | = ןח ב - | - |

 --תוצדע השה | םקחשמהמ או כוגפוס ,הלאה םיגאבה תא םירפוס םא םג לבא יקחשמהמ אוה כוגטוס ,הלאה םיגאבה יר ג לב
 הנושארה הסריגה קר תאזו .תינכט הניחבמ תומלשל רתויב םיבורקה

 ןיוצמ .ולש
 ,םיכסמלו םיטירפתל השיגה תוחונ .הלועמ כוגפוס-ב הטילשה

 תדלקמה תועצמאב ךרדה ירוציק ,רבכעה םע לכה תושעל תורשפאה

 תויצאיראו תואמ המכ קושל ואצי כססחו לש תירואטמה ותחלצה זאפ
 החלצהה תא תוקחל וסינ םיבר םיקחשמ ירצוי .קחשמה לש םייוקיחו
 ץצורתמ ןקחשה ובש ,שממ ןורקעה ותוא לע םהיתוריצי תא וססיבו
 ילכ ףסוא ,םירתס תותלד חתופ ,םיער םירוציב הרוי ,ידמימ תלת םלועב

 ןושאר ףוג ,קחשמה לש טבמ תדוקנמ לכהו ,תשומחתו קשנ
 ,  ."כטסומ ןונגסב םיקחשמ" ארקנ הז םינקחשה לש גנלסב .([יוזאו ק6זפ0מ)

 ,סססזו"ל םינומא רומשל םינקחשה ופידעה הכורא הפוקת ךשמב

 . יבג לע רקי ןורכז סופתל לוז יוקיח ףאל ונתנ אל חבשל היואר תונשקעבו

 - יתש ולא ויה ,השעמל .תינפתה העיגה זא לבא ,םהלש חישקה ןנוכה

 | .דימתלו תחא עססתו תדגא תא ורבקש ,תויתועמשמ תינפת תודוקנ
 || וליפא םינבומ הברהב היהש ,םוא6 אטא' סמ םשב קחשמ התיה הנושארה
 . םיבר םיחוכיו שי .(טגא6 רשאמ רחא אל אוה ינשהו ,כססחו"מ רתוי בוט

 = תחא הדבוע לבא ,רתוי דוהא וא רתוי בוט אוה הלא ינשמ ימ היגוסב

 | הלועפה יקחשמ קוש לע טילשכ כססחו לש ותליהת :תדמוע הראשנ
 .חצנל הדבא םיידמימ תלתה

 תואיגלל ידפ בוול
 םילאוש יאדווב םתא ,הזה הירוטסיהה רועיש תא םיכירצ ונחנא המל

 .םכמצע תא

 ( טבמ .ךטומ6| 81 ומשו ,תויונחה יפדמ לע עיפוה שדח קחשמ ,ןכבו

 | והשמ וב שי לבא ,שממ ןורקעה ותוא לע דבוע אוה םגש הלגי ףוטח

 ירתא ןיב לגרב לייטמ ןקחשה הזה רנא'זב םיקחשמה בורב םא .הנוש

 ' תויווזו הקלחה העונתהו ,בכר ילכ ךותב אצמנ אוה ןאכ ,קחשמה

 לש תיללכה הריוואה .הנוכנה השוחתה תא תונתונ טלחהב םיבוביסה

 אוה ילואש ךכ ,הבר תובישח ןאכ שי ןמזה םרוגלו ,תדחוימ דואמ קחשמה
 .פססומ לש הרושה ןמ יוקיח דועכ ותוא םילטבמש ינפל ,הצצה דוע הווש

 חתיפ ירזכא רוטטקיד .לפאו רוחש ילאוטריו דיתעב שחרתמ קחשמה
 אל הזה רופיסה ,ונרעצל) הלוכ תוברתה סרהל איבהל לוכיש ינלטק קשנ
 :הלק אל המישמ תלטומ ןקחשה לע .(ונלש תואיצמהמ קיפסמ קוחר

 .ודימשהלו הזה קשנה תא אוצמל
 תורהנמב בבותסהל ןקחשה לע .הלק אל תמאב המישמה ,רמוא המ

 ,םיידוס םיגתמ תלעפה ידי לע םידבכ םירעש לש הרדיס חותפל ,תוכושח
 היגרנאמ רהזיהלו בטיה ואבחוהש היגרנא תודיחיו קשנ ילכ ףוסאל
 לש םינוש םירוזאב םיינלטק םיזוכירב העיפומה תנכוסמ תיביטקאוידר
 טעמכ תוארנ תורהנמה ,המישמה לש ןושארה בלשב תוחפל .תורהנמה
 לבקמ המישמה תא .תובר םימעפ הפמב שמתשהל שיו ןיטולחל תוהז
 תויחטש תצק תומישמה .בכרה ילכ לש בשחמה ךסמ יבג לע ןקחשה
 רבכ) קחשמב תוליעפה םצעל ךכ לכ הרושק הניא הלילעהו ,ףועמ תורסחו

 לכ ,תפכיא ימל לבא .(הזה גוסהמ ןשקא יקחשמב רבודמשכ ךכל ונלגרתה

 ?היגרנא תצק איצוהלו םיילילש םיטנמלא המכ ץצופל תורשפא שי דוע

 לפא דיתעב ןשקא

 הגודל הפוגד הסיזומ
 רמוש קחשמה .ןויצל םייואר לצו רוא לש םיטקפאב טשוקמ דטמהס] 81

 םיפחדנ ,םיצצופתמ םיצפח :ךרואה לכל תינויגה הקיזיפ יקוח תכרעמ לע

 .דואמ תענכשמ הרוצב םיזזו
 ןויצל םייואר תיעצבמה תוליעפה תא םיוולמה םיטקפאהו הקיזומה

 קחשמה ירצוי ורחב ,ןונגס ותואב םירחא םיקחשמ תמועל .דחוימ

 ₪ ל 4 -בע 4

 הקיזומש ןייצל רתוימ .ידימ יצבוק אלו המוגד הקיזומ ונל עימשהל

 יסיטרכ לש תומוגעה תולוכיה תא תלצנמש ,ידימ יצבוק תרזעב תעמשומה
 לע הסאמנ רבכ ,םיזיגרמ םיפוצפצמ רתוי םהש םילילצ רצייל ונלש לוקה

 ךיא"ל הבוט המגוד הווהמו ,הביהלמ תמאב הזה קחשמב הקיזומה .ונלוכ
 ."הלועפ יקחשמל הקיזומ ןיכהל ךירצ

 היה אל ונתיאמ שיאש הזכ ,רכונמו רוחש דיתע םירייצמ קחשמה ירצוי
 הווקנ .המחלמו תנכוסמ הנירק ,כ"בא תוכיסמ לש דיתע - וב תויחל הצור
 םירדוקה תונויערהשו ,ידמ רהמ הזה בלשל עיגי אל ונלש דיתעהש קר

 .דבלב בשחמ יקחשמל בוט רמוח וראשי הלאה
 ,פסטמ6 פ1ג%ו6ז לוק סיטרכ ,הלעמו 002 486 דבעמ ןה תכרעמה תושירד

 קחשל ידכ) 6//5/04/ ךסמ סיטרכ ,הלעמו הלופכ תוריהמ םע 60 ןנוכ

 ,(/ ₪54 רביירד ןיקתהל שי 6408480 לש היצולוזרב
 ₪ .הלעמו ימינפ ןורכז טייבדהגמ 16 םע 59 תונולח

 .םיניינעמ לצו רוא יקחשמ ,בטיה תעצובמ .80 = ה
 .העיתפמ תוכיאב המיהדמ הקיזומ .7

 .רתוי םיחונו םירורב םיקשממ ויה רבכ .75 = +
 רגתא והז ,ףוסה דע רותפל םיטילחמ םא .2

 ותו" שו

 .ןטק אל

 | = לתוך - | - |
 הס סתו 6 61/1810 6 ו]

 ו111ןכ:// ערר 2016 .1]



 הוחלצהל תוביס 4
 םע ,םויה ב"הראב םח יכה רבדה איה 64 !דנטנינה תכרעלמ

 םע דחא רוטלטטניאו ,יגולנא קיטס ,םינצחל 14 ,םיקיטפיו'ג העברא

 ויראמ ול םיארוקש ,ידמימ תלת םבש

 .(תירבה תוצראב תוחפל) רלוד 199 :ריחמ .64 ודנטנינ בש
 ינפלמ הריהמ יכה סקיפרג ןוקיליסה תדמע לש יפארג בבש :םיביכר

 :החלצהל תוביס .םיבוט יכה לבא ,הברה אל :םיקחשמ .םייתנש

 ודנטנינ תרבח הלחה '96 ינויב 23-ב :תורעה .וטומאיימ ורגיש
 "ב .םיפדמהמ ופטחנ תודיחי ףלא 8007ו ,ןפיב תכרעמה תא רוכמל

 ,תירבה תוצראב תכרעמה תא רוכמל ודנטנינ הלחה רבמטפסב 9
 ,דבע הז .יאלמב רוסחמ שיש העידוה איה ,תוינק תלהב רוציל ידכו

 לש שדח חולשמ עיגהש םעפ לכב .ודנטנינ תא וליפא עיתפהו
 דלומה גח ינפל דוע .תודיחיה לכ ורכמנ ,תירבה תוצראל 64 ודנטנינ

 תוצראל קפסל הרבחה החילצהש תודיחיה ןוילימ 2.14 לכ ורכמנ

 התוא תונקל ץלאנ תאזכ תכרעמ תונקל קיפסה אלש ימ לכ .תירבה

 םח יכה רבדה לש שדח חולשמל ,ץרמ דע תוכחל וא רוחשה קושב
 .תירבה תוצראב

 ינוס) וירחתמ ינשמ קזח רתוי 64 ודנטנינה ,תינכט הניחבמ
 32"ה תונוכמ לעמ לילק גולידב .דחיב (ןרוטאס הגסו ןשייטסיילפ
 רשי ,פטטטז א₪5 ,הלש טיב 16"ה תנוכממ הצפק ודנטנינ ,טיב
 דמימ תלת .הלש חוכה תא הנוכמל תנתונש ,טיב 64 תייגולונכטל
 םיקחשמ קר האיצוה ינוס ,ןמזמ אל דע) םויה םח יכה רבדה הז

 64 ודנטנינהו (ןשייטסיילפה לש דמימ תלתה תולוכי תא וארהש

 םיר'ציפה לכ םע הינשב םינוגילופ ףלא 160 בשחל לגוסמ

 ןתינ .(דועו דועו דועו .החו-1וגפוהפ , אוק-\13ככוחפ , 7-ו[16זוח8)

 ,יגולנא קיטס ,םינצחל 14 .םיקיטסיו'ג העברא דע ודנטנינל רבחל

 המר םירצוי הלא לכ .קיטסיו'גה תא זוחאל תונוש תורוצ שולש שי

 תונטק םיידיל םיאתמ ,םיידיל חונ קיטסיו'גה .הטילשב השדח

 ומכ אלש .םירותפכה לע קוידב תושבלתמ תועבצאהו תולודגו
 םע תואבש תוטלק אלא ,םור.יד.יס ןיא 64 ודנטנינב ,םירחתמה

 תוטלקה .דבלב האירקל ןורכז (12 םימעפל) טייב-הגמ הנומש
 -ל 50 ןיב (תירבה תוצראב ,בוש) הלוע קחשמ לכו רוצייל תורקי

 םיקחשמ םיצור םישנא לכה ךסב יכ ,ינשמ הז לכ לבא .רלוד 0

 .הזכ דחא טלחהב אוה 64 ויראמ רפוסו ,םיבוט

 העונת לכב שדח קירט
 ונשיש רתויב בוטה קחשמכ םיבר ידי לע בשחנ 64 ויראמ רפוס

 בורקה רבדה והז .64 ודנטנינ תיינקל תירקיעה הביסה אוהו ,םויכ
 תומדה .יזכרמ קלח חקול ןקחשה ובש ריוצמ טרסל שיש רתויב

 אצוממ םפושמ רוטלטסניא ,ויראמ ,ודנטנינ םע רתויב ההוזמה
 יקחשמב תוארל ונלגרוהש ,םעפ יאמ דומח רתויו יקלטיא
 ידמימ תלת קחשמב םעפה עיפומ ,םיידמימ וד תומרופטאלפ
 .ןיטולחל

 הרמשנ עשרה ןוקרדהמ הכיסנה תלצה לש תיסאלקה הלילעה

 םייפהפי תומלוע 157ו ףוסאל רשפאש םיבכוכ 120 שי .ןאכ םג

 שיגרה יגולנאה קיטסיו'גה תועצמאב .תשחרתמ הקתפרהה םהבש
 תא םיאור דסוחפ 891067-ל המודב .תמלשומ קחשמב הטילשה

 -ב ומכ אלש .וירחא תבקועש תינוימד המלצמ ךרד ויראמ

 תא אלו םפש םע רוטלטסניא םיאורש הזמ ץוח) דס 6
 תרזעבו ,תויטנגלאו תונידע ןה המלצמה תועונת ,(טפורק הראל

 .קחשמה ךלהמב המלצמה לע טולשל רשפא אלפומה קיטסיו'גה

 קירט דוע םידמול ןמזה לכ .תועונת לש םוצע ןווגמ שי ויראמל

 םימדקתמש לככש ךכ יונב קחשמה לכ ,ללכב .העונת דועו שדח

 םיברקתמש לככ שדחל ךישממ אוהו קחשמה לע דועו דוע םידמול

 לבא ,תיניצר תומכ ומכ עמשנ אל םיבכוכ 1207ש תויהל לוכי .ףוסל

 םישיגרמ קחשמה תא םירמוגש ירחא קר .דואמ ךורא קחשמה
 קר .קחשל קיספהל רשפא יא טושפ יכ ,קיפסמ ךורא אל אוהש
 תומוקמ ןומה שי) םישדח תומלועב בבותסהלו ךישמהל םיצור

 .(אוצמל תוסנלו רוזחל רשפאש םיידוס

 ,ןחבמ לכב 100 ןויצ לבקמש םלשומ קחשמ ,ץוציפ קחשמ הז ,ןכ
 .(5ווופסחט /1עגהסוס) וטומאיימ ורגיש םשב שיא תוכזב הז לכו

 ואיצוה ודנטנינש קחשמ לכל טעמכ יארחאש שיאה אוה וטומאיימ
 ,"הדלז" םע דחי ,ולש הריירקה יאישמ דחא אוה 64 ויראמ .םעפ יא

 הכרא 64 ויראמ לע הדובעה .םינומשה תונש עצמאב אציש

 לש וחוקיפ תחת ודבעש "םיאנכט" םיעברא הקיסעהו ,םייתנש
 ליבשב דחוימב ,תכרעמה ןונכתב םייוניש המכ םג ושעו וטומאיימ
 .קחשמה

 לודגה ןופטשה בורקב
 ךרעב שי תירבה תוצראב .64 ודנטנינל םיקחשמ הברה ןיא עגרכ

 חמשי יאקירמא ודנטנינ ,רצק לופיט ירחא) ןפיבו םיקחשמ הרשע
 קושל דחוימב וננכותש םיקחשמ 20 דוע שי (תוינפי תוטסק לבקל
 ליגרכ .ףסכה תא םיווש אל ברעמב םישנאה בור תעדלש ,ינפיה
 םיקחשמ החיטבמ הרימחמ תוכיא תרקב ,ודנטנינ תרבח לצא
 ץורימ ,\(גט6 ₪366 64 םג םיטלוב 64 ויראמל ףסונב .םייתוכיא

 ;הלועמ הטילשו םימ לש םימיהדמ םיטקפא םע םי יעונפוא

 ודנטנינה לש תוינכטה תולוכיה תא םיגדמש קחשמ ,שווסו \/והטפ 4

 ךכ לכ השגרהה .הטקרו ןואד ומכ סיט ילכב סוטל רשפא ובו ,4

 -ו  ;ףונהמ תונהילו סוטל טושפ רשפאש | ,תיתימא

 לע חתופש ידמימ תלת יקוה קחשמ ,ו/געה6 01628 32 [106%6ץ

 םש) םידייקראל םג הזה קחשמה אצי ןמזמ אל .ירטא תרבח ידי
 .(ודווה בבש םע תונוכמ לע ץר אוה

 םיקחשמ לש לודגה ןופטשה ליחתהל רומא םיישדוח דועב

 הדלז) דוו6 160686 0[ 2666 תא ראשה ןיב לולכיש ,64 ודנטנינל
 .קסיד לע אלא הליגר הטסק לע אציי אלש 4

 םוקמב רוסחמה איה 64 ודנטנינה לש תיזכרמה היעבה

 .רוטילקת תוכיאב לוק ספמ וחכשת ,םיטרסמ וחכשת .תוטסקב
 םוקמב א100 תרוצב הקיזומל םוקמ תצק ראשיי ,לזמ םכל שי םא

 ,לשמל םיידמימ וד תוכמ יקחשמ .החירסמה א-ה תקיזומ

 לש ודנטנינה תואסריגב .םינטק םיטרס ןומהמ םיבכרומ
 וצלאנ םיחתפמה ,או!!6ז 1ח5ווחשו 0201071 /1סה8] סהרה[ סע
 וסנכיי םיקחשמהש ידכ תויומדה לש תועונתהמ םימיירפ דירוהל

 אוה ןורתפה .טייבהגמ 12 לש הטסק לע דוע הזו ,הטסקל
 .64 ודנטנינל בורקב תאצל תננכותמש תפסות אוה 6400. 640
 םכותמ טייבהגמ 20 לעש ,טייבהגמ 64 לש םיקסיד לבקי 640"ה
 ןיב הלעי 6407ה .םור.יד.יסמ ריהמ רתוי היהי אוהו ,בותכל ןתינ
 אל רבכ 64 הדלז .קחשמ םע דחי הארנכ קוושיו ,רלוד 175-ל 0
 64 הדלז םג .תגוווופסטח6 64 םע קוושי 640"הו ,ןמזב ןכומ היהי
 ₪0. זס קוגוחפ) םידיקפת יקחשמ םה םגזומטסטח6 64 םגו

 היהיו טייב-הגמ הנומשב סנכייש 856 קחשמ רוצילו ,(קגח6
 ביצהל לע רבדל אלש) הנורחאה הנשה לש המרב תוחפל

 ירלופופה אוה ₪707"ה רנא'ז .ירשפא יתלב הז (םישדח םיטרדנטס

 השק .ודנטנינל דואמ הבושח 6400"-ה תחלצה ןכלו ,ןפיב רתויב

 םדקמכ 64 הדלז םע לבא ,ואדיו קחשמל הרקי תפסות קוושל דואמ
 .הרקי ילוא הז ,תוריכמ

 םיצורמ םלוכ אל
 העידוה ,המגודל ,5ףטגו6 תרבח .6407המ םיצורמ םלוכ אל

 ינוסל וחג| תגתוגפצ תרדיסב אבה קחשמה תא חתפתש
 הצורמ התיה אל יכ ,הכ דע התשעש ומכ ,ודנטנינל אלו ןשייטסיילפ

 .השדחה תכרעמב םור.יד.יס ןנוכ היהי אלש ךכ לע ודנטנינ תזרכהמ
 ףלא ןיבש חפנב תויהל ןנכות ווג] יגחוגצע 77"ש איה ךכל הביסה
 .ותוא ליכהל היה לוכי אל 6400 לש קסידהו ,טייב-הגמ םייפלאל

 לש הירוטסיהב הבואכ הדוקנ איה ינוסל 5ףטגו6 לש הקירעה
 דואמ תירלופופ םיקחשמ תרדיס איה וחג| יגחוגפץ יכ ,ודנטנינ
 ורכמנ ,97 ראורבפ תליחתב ,ףוס ףוס אצי זיוחה] גחזגפע 7"שכ .ןפיב
 ראוניב .םינושארה םיימויב םיקתוע ןוילימ השולש לעמ דבלב ןפיב
 ,אבה הקחשמ תא חתפתש גוג תרבח םג העידוה 7
 תרדיס םג .64 ודנטנינל אלו ןשייטסיילפל ,קזגַפסח 006% 7

 םירתוכה תששו ,ןפיב דואמ תירלופופ איה םופפסמ
 רבעמה .םיקתוע ןוילימ 20 טעמכ דחיב ורכמ הרדיסב םינושארה
 יקחשמ ילב טעמכ 64 ודנטנינה תא ריאשה ןשייטסיילפל =חוא לש
 םויב .םהוא לש העדוהה תרחמל ולפנ ודנטנינ לש תוינמהו ,6
 ךותמ תושדח תונומת ודנטנינ תרבח המסריפ אבה םיקסעה
 וצפק תוינמהו ,קושה תא עיגרהל ידכ גזומפסטת6 6471 26108 4
 .הלעמ הרזחב

 ודנטנינ ,ודנטנינ תא תבהוא הקירמא .הפיו בוט לכה םייתניב זא
 תביסמב רמא ודנטנינ לש ינפיה ל"כנמה) הקירמא תא תבהוא

 םיאקירמאל שיש ומכ בוט םעט ןיא :םינפילש םיאנותיע
 תללושמו השודקה ונצרא לע המ לבא .חמש םלועהו (םיקחשמב
 -ה תסריג תא םירכומ אל דוע ולא םילימ תביתכ ןמזב ?םזילטיפקה
 תיטיא רתוי היהת איה אצת איהשכ םגו ,64 ודנטנינה לש 1.
 ןטק רחבמ היהיו ,רתוי ההובג היצולוזר ללגב ,א\150-ה תסריגמ

 תוטסק םע קר דובעת 41.-ה תסריג) ?41.-ל םיקחשמ לש רתוי

 תויאקירמאה תואסריגה תא םג תונקל רשפא לבא .(תויפוריא
 תוא םגרתמש רישכמ) רטסוב תועצמאב תוארלו ,ץראב תינפיהו
 -יטלומ תייזיוולטל תורישי ודנטנינה תא רבחל וא ,(קז.-ל א

 תא תאביימ (03-6290438) "םיעוצעצה קוש" םשב תונח .םטסיס
 לקש 5007ו לקש 1,500 ןאכ הלועש ,ץראל תיאקירמאה הסריגה

 םישנא שיו ,הזה ריחמב םג הווש 64 ויראמ לבא ,רקי .קחשמ לכל
 .םיזגהל ךירצ אלש רמוא ינא .ריחמ לכ הווש 64 ויראמש ודיגיש
 ₪ !ריחמ לכ הווש היהי 64 הדלז קר

 ץריוא ₪₪
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 תרתוימ הידפולקיצנא

 יטרסל ךירדמה לש היינשה הרודהמה תא ואיצוה טמנייטרטנא רטסאבקולב

 תונהיל ךלוהש והשימ האור אל ינא לבא ,דואמ הפי ילוא הז .ואדיו יטרסו עונלוק

 אוהש ,(!חוסזח61 סטופ 28180858) !₪|כ8-ל השיג שי טנרטניאל רבוחמש ימ לכל .הזמ

 םידדובה תונורתיה .(טפ.וחסט.ססח) םיטרס אשונב םלועב לודגה עדימה רגאמ

 םה רוטילקת יבג לע העיגמש םיטרס תיידפולקיצנאמ לבקל לוכי יתיב שמתשמש

 אוה טנרטניאבש) חונ קשממו (טנרטניאב טאל םירבועש) םיטרסו תונומת יוביר

 .(ןפדפדה תולוכי ידי לע לבגומ
 טעמ .רצומה לש הינק וקידציש תונומת קיפסמ ןיא רטסאבקולב לש ךירדמב

 קשממה תא ובציעשכ .תוניינעמ אלו תופי אל ,ההובג אל תוכיאב ןה שיש תונומתה

 םייוסמ ןקחש לש ויטרס לכ לע עדימ לבקל ןויסנ .תוחונ לע ובשח אל ,ךירדמה לש

 דע םדקתהל ,ןקחשה לש עדימה ךסמ לא םעפ לכ רוזחל שמתשמה תא בייחמ

 רוחבל זא קרו ,ןקחשה ףתתשה םהבש םיטרסה תמישר תאצמנ ובש ,ןורחאה ףדה

 אלש אוה ווופפ-ה ינפ לע ךירדמל שיש דיחיה ןורתיה .וב עיפומ ןקחשהש טרס דוע

 הזה רוטילקתב תויהל היה לוכיש בוט רבד לכ .וליבשב טנרטניאל רבחתהל ךירצ

 | ₪ .טפוסורקימ לש 6וחפחואחוא"ב ,הבוט רתוי הברה הרוצבו ,םייק רבכ

 םוקמב .םילולמנמ ךפיהה קוידב ראותמ תויהל לוכי הזה קחשמ

 תאז עונמל ךילע ,חרקה זכרמל עיגהל (םירבדמה) םיניווגניפל רוזעל

 תויבוק תורויה תונוכמ לש היינב ,םתעונת ןוויכ יוניש תועצמאב םהמ

 .ףלוג תולקמבו לובסייב יטבחמב ירזכא שומיש ידי לע וא ,תועיתרמ חרק

 יד רתוכהו שלח דנואסה ,תנשוימ הקיפארגה - רגתאהו הלילעה תורמל

 םיכורא ידמ רתוי םיכסמה .קחשמה לש םימדקומ םיבלשב רבכ ,סאמנ

 ךוליהכ בורק טבמב הלגתמ ,ואדיו טרס ומכ םהניב הארנש המו ,םימודו

 !עורג טושפ .םדוקה קרפה לש רזוח
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 ,תירגנוהה היבוקה .ישיאה בשחמל עיגמ רתויב ץופנה לזאפה קחש

 ריזחהל הסנמ ,םינש המכ ינפל םיירטסיה יכה םיטיהלה דחא התייהש
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 רפסמ לש תוסיוה

 השודנ תויהל הכישממ היבוקה - עקרה תקיזומו םיעבצו תוחול

 דגנ ,םירינרוטבו תויורחתב םג .לכסתמו רצק קחשמ רחאל תממעשמו

 וא םדומ רוביח תרזעב) םלועה תווצק לכמ םיבירי דגנ וא בשחמה

 היבוקה התשעש המ תא תושעל חילצמ אל קחשמה ,(תשר

 .תיגולותימה
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 תועט דועו תועט
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 :686-7 םיטי'צ
 םסרפאש תינשנו תרזוח השקבב םיבר יילא ונפ ,הנורחאל
 םיטי'צ יל םיעודי אל ,ירעצל .אמס גז תאך קחשמל םיטי'צ
 םיתנכתמה יל עודיה לככו הזה ןיוצמה קחשמל םהשלכ
 .הלאכ םנשי םנמא םא ,םיטי'צה תא "וררחש" אל ןיידע
 .םירסח אל הלאכו םיטי'צ וצבוק ,םירוטידא ,תאז תמעל
 הלאכ "דירוהל" ולכות ובש רתא לש תבותכ םכל ןתא ,ןכלו
 םכמע ,טנרטניאל רוביח םתושרב ןיאש הלא .םכשפנ תוואכ
 .החילסה
 תכלל יתטלחה ,60 816-ל םיטי'צל השירדה התלעו רחאמ

 אלה - ירוקמה קחשמל םיטי'צ םסרפלו הרוחא ןטק דעצ
 :666 אוה
 ,קחשמה תא םילעמ םתאש תעב "86 !טחקהז\" ושיקה
 הרוצב תושדח תורטמ ץצופל תונמדזהה םכל ןתניתו
 .תירוטסיהרפ
 .תימא יעור חלש אבה טי'צה תא
 תולועפה תא ועצב םיאבור לש יפוס ןיא אבצ לבקל ידכ
 :תואבה
 .5.4.א1 ומכ יתנגה ןיינב ונב .1
 ןצחלה תרזעב ןיינבה לע ועיבצה , 5811. לע ושיקה .2
 לע בוש ,ינמיה ןצחלה לע תוריהמבו רבכעה לש ילאמשה
 .5 ושיקה זאו ילאמשה
 .קנע םיאבור אבצ ולבקתו םימעפ המכ וז הלועפ לע ורזח .3
 :רתאב אם ג[ אך-ל םירזע ושפח

 :ווזוו8?אסז[ז-ל םיטי'צ
 :הגאד לא וטע3 לש ךשמהה םע תויעבב לקתנש ימ לכל
 .שדחמ ואלומי םינגמהו ווחגאחושטק ושיקה
 .םיקיזממ ששח אלל םדקתהל םכל רשפאי ₪
 ולבקתו והשלכ רפסמ ושיקה 4 םוקמבשכ טזששגס/ ושיקה
 .אוהש קשנ לכ
 .בוט רתוי הברה ושיגרתש יל ונימאתו וסו!קשז ושיקה
 .ךירצש ומכ םכתא שמחי וווקטחוש

 ץופקי אוהו וםצוטטא שיקהל ןמזומ ול םמעשמש ימ לכ

 .אבה בלשל
 .הרקי המ וארתו !גחושוו ושיקה

 :זסוופ חופה -ל םיפיט
 םכל ורזעי ילואש םיאבה םיפיטה תא חלש לדגמ ילא

 :קחשמה םע דדומתהל
 :3 בלש
 | לש ותרואמ ךרד איה ךסמה לש ינשה קלחל הסינכה .ו
 . ל טושפ הז תושעל שיש המ לכ .לפמה דיל באזה
 = .הלעמל
 לכ וקדב ןכל ,הז בלשב םילפמ רפסמ ךרד רובעל ןתינ .2
 .לפמ
 :4 בלש
 שיאה תא גורהלו 3 בלשל רוזחל שי בלשה תא םייסל ידכ
 .םכתושרבש קשנה תרזעב

 :זואפהוו \אז455-ל םיטי'צ
 קחשמה עצמאבו ,קחשל םיצור םתא ובש חולה תא ורחב
 ושיקה ,ךכזרחא .החיש תבית לבקל ידכ 66 ושיקה
 ושיקה וא ,םירודכ העבש דוע לבקל ידכ אוזגפ||
 תאז לכב םתאש רחאמ ,ףוסבל .הרקי המ וארו גז
 .קחשל וכישמהו וז קוגץ ושיקה ,רייפ קחשל םיצור

 :קז5זחום6וסא םז[זחפז 277 םיטי'צ
 לכלו םילולסמה תעבש לכל השיג םכל רשפאתתש ידכב

 תא ועצב ץורימ ףאב וכזתש ילבמ "תורעק"ה תעברא
 :תואבה תולועפה
 .\105:200:םשה זשמתשהו השדח םיצורימ תנוע וליחתה

 -המ ואצ .תונטקו תולודג תויתוא לע ודיפקה - בל ומיש
 וא לולסמ לכ רוחבל ולכות תעכ .קזגטווטט"ב ורחבו 630
 .וצרתש "הרעק"

 :זחווז 137 9777 םיטי'צ
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 ,הלאמש ,הנימי ,הטמל ,הלאמש ,הלעמל ,הלאמש ,הנימי
 ."והעפוסוע 3(ג0וטםו" ולבקתו
 :אבה רדסב ל"נה תא ועצב "ומ0וטזמ 66607"ה ךסמב .2

 ,הלעמל ,הלאמש ,הטמל ,הלעמל ,הנימי ,הטמל ,הלעמל
 ."טסומ[ו0!6" ולבקתו
 ידכב םיטבוח םתאש העשב 77ו 2,1 םישקמה לע ושיקה 3
 .םלשומ "הסחוטחות" עצבל
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 םיועק בועחמ יאולחת

 םייובצ םינבצעמעו

 ןועארה םויב ונלוכל

 .האבה האשה לש

 ןנוכתהל יאדכ

 ...עארמ

 םואתפו ,2000 תנש לש ןושארה רקובה ,ראוניב ןושארה ,תבש)

 תמועל םולכ אוה םדוקה הלילה תוגיגחמ ךלש רבוא"גנהה

 ,םלועב םיבשחמה ראש םע דחי ,ךלש בשחמה ףטחש םיאולחתה

 .ןמזה תא ודביא םיבשחמה הבש הקדה - תוצח ירחא הקד

 ףוצפצ תלביקו בשחמה תא תקלדה ,םינפ תפטש ,רקובב תמק

 ךלש טנרטניאה קפסל רשקתמ התא .ןוכנ אל ךיראת לע העדוהו

 התא .םינש תורשע המכ ךשמנש יפסכ בוח בקע ,סנכיהל לוכי ךניאו

 :רחא הארנ לכה לבא ,תשרל הלועו רחא טנרטניא תוריש הסנמ

 ראודה וליפאו ,עתפל ועגתשה םוי ידמ םהב רקבל תגהנש םירתאה

 ,המ םושמ ,תועיפומ תושדחה תועדוההו לבלבתה ךלש ינורטקלאה

 .המישרה תליחתב

 ,"ופקות גפ" המשש היעבמ לבוס ךלש יארשאה סיטרכ וליפא

 ןופלט םירמ התא .הלועפל רישכ ןיידע אוהש עדוי התאש תורמל

 גפ ופקות יכ שומישל לוספ סיטרכה ןכאש ךל םיעידומ םהו ,קנבל

 .ךרעב הנש 70 ינפל

 .םיבשחמה קר ,אל ?עגתשה םלועה םאה

 רק! ריחמב ןובסח

 תא ושעי םיבשחמ דואמ הברה 2000 תנשב ראוניב ןושארב

 תונכותהו םיבשחמה בורש םושמ לבא ,2000-ל 1999 ןיב רבעמה

 היהי רבעמה ,םינשה לש תונורחאה תורפסה יתשב קר םיניינעתמ

 .7"20ה האמה תא בוש רופסל םצעב וליחתי םיבשחמהו 0"ל 99-מ

 ,רקיו בושח היה ןורכז טיב לכשכ ,הנש 40"כ ינפל ליחתה ןגלבה

 ימעטמ םושרל ופידעה ,תורפס עברא ןהש ,1960 םושרל םוקמב זא

 .ןורכז ונכסח - פוהו - תורפס יתש ןהש ,60 קר ןוכסח

 הנכותה ןכש ,זובזבכ הנש 100 לכ הלגתי הז ןוכסח ,רעצה הברמל

 .המידק תחא הנש אלו הרוחא הנש האמ ופלחש םיחוטב הרמוחהו

 .הארנ ףכית ?השוע הז המ

 [1גכקע שו סע ול לחאל סטייג ליבל רשקתמ התאש דויגנ

 >< האמה גאב =

 .ךל חיטבה אוהש םידואמ תוקריל ןוכתמה תא ונממ תחקלו

 תוקד 10 תכרוא םכתחישו 11:55-ב וילא רשקתמ התאש דיגנ

 ,רבעש ןמזה תא תבשחמ ןופלטה תרבח .12:05-ב תמייתסמו

 12:05 דע 99 תנשב 11:55-מ םתחחושש םושר היבשחמבש םושמו

 ןוויכמו ,99 תוחפ 0 :טושפ רוסיח תבשחמ הנכותה ,00 תנשב

 99 סונימ הכרואש החיש ןיאש התוא עדייל וחרט הנכותה יננכתמש

 ןפואב .החיש תונש 99 רובע ךתוא בייחל הנכותה הטילחמ ,תוקד

 לכ לע וביוחת ,0-ל 997מ רבעמה תעשב טנרטניאב םתייה םא ,ההז

 !הנורחאה האמה ךלהמב שדוח

 אזג שיש לזמ
 -ש הטושפה הביסהמ ,ימיטפוא רתוי תצק היהי בצמה טנרטניאב

 ןמזה תא תרפוס ,טנרטניאב תטלושה הלעפהה תכרעמ - שאוא

 םירבוחמ הלאה םיבשחמל לבא .הזה גסהמ היעב ןיא ןכלו ,תוינשב

 םיחמומ .תאזה היעבהמ ולבסי םה אקוודש ןכתייו ,םיבשחמ דוע

 םיקלח איצוהל ידכ ןמז תייעב םע דחא בשחמ קיפסמש םיכירעמ

 .הלועפ ללכמ תשרה לש םיבחרנ

 יולת לכה ,סורקל םה ףא םילולע ונלש םייטרפה םיבשחמה

 וליפא רשפא .ןהב םישמתשמ םתאש תונכותה ובתכנ הבש הרוצב

 תונסוחמ ,וילעש תונכותה ,ןוכנ רתוי וא ,םכלש בשחמה םא קודבל

 :היעבה דגנ

 וליעפה ןכמ רחאל .00-00-00"ל ךיראתה תא ונשו סודל וכל

 .הביגמ איה ךיא וקדיבו ,ךיראתבו העשב תשמתשמש יהשלכ הנכות

 .םירקמה בורב תולבקתמ תוינויגה אל תואצות

 יוניכה תא לביקש ,ינתמיאה גאבה לע ףסונ עדימ תלבקל

 :אבה רתאה תא קודבל יאדכ ,(האמה גאב) ,א!ו!!טחוטמו םטפ

 ₪ ארארא 63120000 .סס ב 201 חט
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 קבדנ ,םיפוריווה ראשל דוגינב ,ורקמה םוריו :תוערה תושדחה

 וב קבדיהל הנכטה תא ךפוהש המ ,תוינכותל אלו םיכמסמל

 ודגנ תועעל המ שי :תובוטה תושדחלו .תימוי-מויל

 ב"הראב טפוסורקימ יסדנהמ וליג הנשמ רתוי ינפ |

 אל ,ואסאפ םילילמת דבעמב םיבתוכ םהש םיכמסמהש

 רחאל .תואריהל םיכירצ םהש יפכ המ םושמ םיארנ

 בתכנה שדח גוסמ סוריו - םשאה הלגתנ רצק רקחמ

 דבעמ יכמסמ ךותל הנבומו ואסאס לש ורקמ תפשב

 .םילילמתה

 היה רבכ ךא ,תיללכ הקירס דיימ ועציב טפוסורקימ

 וצפוה רבכ סוריווה םע םירוטילקת יפלא .רחואמ

 רמאי טפוסורקימ לש התוכזל .הרבחה תוחוקלל

 הרבחהו םירוטילקתה לכ טעמכ ורזחוה ךבוסמ עצבמבש

 .סוריווה תרסהל תינכות םניח הציפה

 ןיב להנתמש ברקב ןורחאה חותיפה םניה ורקמ יסוריו

 םיסוריווה יבתוכ

 תונכות יחתפמל

 .סוריו  יטנאה

 ורקמה | סוריו

 הלגתנ ןושארה

 ,1995 | ויתסב

 םה זאמו

 םוקמ םיספות

 םנוימדב דבוכמ

 םיבתכה | לש

 בושחמ יאשונב

 לצא םג ונרעצלו

 םיסוריווה יבתוכ

 םתסינכ .םמצע =.(

 צ \ ל ורקמ יסוריו לש ן
 ,בושחמה םלועל +? 0 2

 3 ל של ו

 המכש ןוויכ ,הטמל םייסנכמה םע םלוכ תא הספת

 :ורבשנ ,זא דע םילבוקמ ויה רשא םיללכהמ

 םיכמסמ וקיבדהו ופקתש םינושארה ויה ורקמ יסוריו

 .תוינכות םיקיבדמו םיפקותה םיליגרה םיסוריוול דוגינב

 תונולחה יגוס לכל קבדנש סוריו לש ןושארה גוסה והז

 ./[36וח08ג יבשחמב םג םידבועו ,זהוש| יבשחמב

 הפש איהש \/סז689%ו6 תפשב םיבותכ ורקמ יסוריו

 תנכת תויהל ךרוצ רתוי ןיא ךכל יא ,אילפהל הטושפ

 דבוע הבש תיסיסבה הפשה איה רלבמסא) רלבמסא

 !לוכי דחא לכ ,םויהמ .סוריו בותכל ידכ ,(בשחמה

 יסוריו לש תוטשפתהה תויורשפאו םייחה תלחות

 םיליגרה םיסוריווה לש הלאמ רתוי הברה םיהובג ורקמ

 קיתעמ אלו טעמכ רשיו ליגר שמתשמ .תוינכותב

 תמועל .םיכומנ םה תוקבדיהל םייוכיסה ןכלו תוינכות

 םתרבעה םג ומכ ,ימוי םוי אוה םיכמסמב שומישה ,תאז

 ןיב םוי ידמ םירבוע םיכמסמ ינוילימ .םירחא לש םנויעל

 תותשר ,םיטקסיד תועצמאב ,םלועב םינוש םיבשחמ

 עוגנה ךמסמה לבקמ .ינורטקלא ראוד וא תוימוקמ

 םע ולש הדובעה תביבס תא דימ קיבדי ,ורקמ סוריווב

 .עוגנה ץבוקה תחיתפ

 דבעמ לש תוביבסל ורקמ יסוריו םימייק םויכ

 ינורטקלא ןויליגל | ןכו | א[ו67080/1 \\סז6 םילילמתה

 ,רתוי דוע םירבדה תא ךבסל ידכ .\[וטזס90 םאטס]

 הכותב תללוכ ,א6[1ז080/1 לש 001866 97 השדחה הליבחה

 .\/18טג66ַ1898 תארקנה רתוי הקזחו הדיחא ורקמ תפש

 םירמומ ,018₪6 97"ב םיחתפנה ,א08כ יכמסמ

 םיסוריווה םע דחי ,שדחה טמרופל תיטמוטוא

 .06:01₪ 97 לש הדובעה תביבס לכ תא וז ךרדב םיקיבדמו

 םיבשחוממה םינוגדאה תמיא - ודקמה

 -ה תייצקנופב םישמתשמ ורקמ גוסמ םיסוריווה לכ

 .\\סז6 8846 לש ורקמה תפשב תנבומה ,\טוט(כקשה

 ורקמה תפשב בותכה סוריווהש ךכל תגאוד וז היצקנופ

 .ותחיתפ ןמזב יטמוטוא ןפואב לעפוי ,ךמסמה ךותב

 תולועפ רפסמ עצבל לוכי ומצע סוריווה ,ןכמ רחאל

 הלא תולועפ .(ץפנה ןעטמ וא) ?צ10₪6ַ תוארקנה

 תלועפ תא שבשמ םקלח .סוריוול סוריוומ תונוש

 ףוווד וא ףילחמ םקלח ,הנסחאה

 ! רחא קלחו ךמסמב תושדח םילימ

 . .קסידב םיצבק קחומ םתס

 סוריו ורקמ תוארל וניכז הנורחאל

 ומצע תא רדשמה ,5ווגזטחטמ ארקנה

 ראודה תכרעמ ךרד יאמצע ןפואב

 א[₪0:01 לש תירלפופה ינורטקלאה

 עגרב .םניח תקלוחמה ,("  \א[וטזסאס[\ \[91]")

 ,יארקא ןפואב חלשי ,לעפות ראודה תנכותש

 םשה תא תאשונה העדוה תכרעמב םירומשה םינעמנל

 רשא וצסאס ץבוק ףורצב ,"צסט הגשש 02001 10 ז6ה0 [ופ"

 ה ץבוק תא חתפי רשא ןעמנה .5ווגוט"טת"ב קבדוה
 סוריווב הלודגה הנכסה .בשחמה תא דיימ קיבדי ו\סתעכ

 םירומשו תבתכש \עסאע יכמסמש ךכב איה 5ווג6טמ

 - םירחא םישנאל ךתעידי אלל וחלשי ,ישיאה בשחמב

 .ץורפ תויהל ךפוה ךלש עדימה

 ; : ג +4

 ?םיננוגתמ ךיא

 קר םירחאמ םילבקמש \/סאכ יכמסמ אורקל שי

 לש רזע תינכות יהוז .ואסאסשגכ תארקנה תינכותב

 ,\\0אכ לש םיכמסמ ךורעלו גיצהל תלגוסמה או

 הלוכי אל ןכלו \/סז6806 תפשב תכמות הניא ךא

 -ה ךותמ ץבוקה תא רומשל ףא ןתינ .סוריווב קבדיהל

 ץבוקה תא ךורעל ןכמ רחאלו ,ורקמה אלל 0

 .סוריווב קבדיהל ששח ילבמ ,ו/סוז-ב רומשה

 תלגוסמה סוריו יטנא תנכותב שמתשהל שי

 .ורקמ יסוריו דימשהלו תולגל
 ד %

 בושחמ ילהנמ תמיאל הנורחאל וכפה ורקמ יסוריו

 לש רקס יפל .םינושה | םינוגראב תותשרו
 (א65) | אגזוסמה| 6סתוקטזטז 56טטור1ץ | /\9900ו81וסת

 לכ ךסמ 70% מ רתוי םיווהמ ורקמ יסוריו ,ב"הראבש

 תרבח העציבש רחא רקחמב .םיחוודמה םיסוריווה ירקמ

 םילאשנהמ 75% - 1996 ףוסב ופצע גח6 ץסטמפ ץועיה

 רפסמ עדימה תחטבא תייעבכ ורקמ יסוריו תא ונייצ

 .םהלש תחא

 הביתכה תולק ,הריהמה תוטשפתהה תלוכיש קפס ןיא
 ורקמה יסוריו תא וכפה ,םיקפטמה תונורתפה רסוחו

 .בשחוממ ןוגרא לכ לע תמייאמה ,תימלוע היעבל

 ₪886 \ 06 תנכות םניח תקלחמ םישילא תרבח

 .םיכמסמב םיסוריו הדימשמו הלגמ רשא

 15 . תווק://ואוא ]וה וווה.60.] : םיטרפל

 | = עשה - | - |
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 תונע ירגוב לש םתעפבשה

 טנרטניאה לע םישישה

 םירתאה 'ובירב תרכינ

 ,ללכב הקיטסימב םיקסועה

 טרפב טוראט יבלקבו

 "ה האמה תוביבסב ,םייניבה ימי ףוסב ודלונ טוראטה יבל /

 :ךפיהל .רבעל ךיישש והשמ םהב תוארל תועט וז לבא ,3ּ

 אקווד תדמתמ הילעב םיאצמנ םהב שומישהו ןיינעהש הארנ

 18-ה האמה ףוסב קר ,עודיש המכ דע .תינרדומה הפוקתב

 תוטישב תודיתע תדגהל טוראט יפלקב שמתשהל ולחה

 תובכשה לא ץרפ םהב שומישה הרהמבו ,תולבוקמה

 -ה האמה ףוסבו עצמאב .תפרצב רתויב תוהובגה תויתרבחה

 שיש ,תויטסימו תוירטוזא תורותב ורשקנ טוראטה ילמס 9

 לש החירפה תפוקת איה 20"ה האמה .םויכ םג ךשמה ןהל

 ףוטפטב לחהש ,תויונשרפ לשו תואסריג לש עפש :טוראטה

 זאמ םיעבצו תורוצ לש הגיגתל ךפהו ,האמה תליחתב לק

 תוכישממ תושדח תואסריג הברה ,םויכ םג .םישישה תונש

 גורחל ולחה רבכ טוראטה יפלק לבא ,הנש ידמ סופדב עיפוהל

 .סופדה תייגולונכט לש תולבגמה ןמ

 םייחל רזוח םישישה תונש לש םינכתהמ והשמש הארנ

 קודה רוביח ךות הרוק הז תעכש קר ,תונורחאה םינשב

 תונכל וגהנ םישנאש הפוקתה .תבשחוממה היגולונכטל

 ביכרמכ םויכ תיארנ (ילדה ןדיע ,רוקמב וא) "שדחה ןדיעה"

 המורא םע םישישה תונש" ןיעמ :עדימה תכפהמ לש בושח

 ."תירבייס

 שומישה תטישב ןוימד יווק
 האירקהו טנרטניאב השילגה ןיב הבריק וזיא ילוא שי

 הניא ולש האצותהש קחשמ שי ןהיתשב .טוראט יפלקב

 הינש החירפ
 םיחרפה רודל

 םירוביח לש תוציפקב םדקתמ אוהו ,שארמ תבתכומ

 תונווכתה לש הדרפהל תנתינ יתלב תבורעתב ,תויצאיצוסאו

 םינתשמה םיקוחל תולגתסה ,עדימ לש לג לע השילג :הרקמו

 ךותב ןוויכו רדס לש םיקסופ יתלב דוביאו האיצמ ,ףרה אלל

 ,תופלחתמ תונומת :הקיפארג הברהו ,תויטואכ תולוברעמ

 ,ןהיתשבו .וז לע וז תועיבצמה תונומת ,תוצפוק תונומת

 תייווח תא רישעהל שקבמה םדאה אצמנ ,רבד לש ופוסב

 םירויצ לש רחא םלועב לויט ךרד ולש תיטרפה םייחה

 .םילמסו

 שוחינ לש שדח םוידמכ טנרטניאב שמתשהל רשפא םאה

 ,רשפא .ןכ ילוא ?"השילגב יופיר" ילוא וא ,"תשרב האירק" -

 םירושיק לש הכורא המישר ליכמה רתאל תכלל ,לשמל

 וא ,יארקאב וא הנווכב םהמ דחא רוחבלו םירחא םירתאל

 םוקמל ךתוא קרוזש ,"תבבותסמה תלדה" ומכ רתאל סנכיהל

 ותוא סינכה ינומלאש אוה וילע עדוי התאש המ לכש

 יארקא םוקמל ךתוא םיחלושש םירתאל שולגל וא ,המישרל

 התא רשאכו .ללכב וא תצלמומ המישר ךותמ ,תשרב והשלכ

 - רחא רתאל ונממ ךישמהל לוכי התא ,רתא והשזיאל ץיגמ

 ךל הארנ םהיניבש רושיקב והשמש ללגב וא ,יארקאב בוש

 .ךתוא ןרקיס םתס וא ,והשמל ךל רבחתה וא ,ןיינעמ

 שפנה ךלה לבא ,שדח אוה האירקל ןאכ שמשמה יעצמאה

 הרוקש המל המוד תשרב טוטיש לש וזה הטישה תא ןייפאמה

 םילכתסמ ,יארקאב םיפלק םיאיצומ :םיפלקב האירק תעב

 םילוע םאו ,םירוביח םישפחמ ,הלאשה תא לאשש הזו םהב

 :עקתנ הז םימעפל .האלה ותיא םיכישממ ןיינעמ והשמ לע

 תלבוהל תיניפ הרבח לש תיבה ףדמ איצוהל רשפא רבכ המ

 ,ךישמהל רשפא ונממש םוקמל םיעיגמ םימעפל לבא ?םיטיהר

 אל ךרדב ,עיצמש והשמ לע םילפונ ילוא בלש והשזיאבו

 ןאכ ונראיתש המ .ךתוא תודירטמש תולאשל הבושת ,הרישי

 דבעידב תמאתומה ,תשרב שומיש לש השדח הקינכט ונניא

 לש ןויערה ,םצעב ,הז :םיפלקב האירקה תא תנייפאמה השיגל

 .תשרב השילג

 םיפלקב תשר-יסרוק
 תקזחמ םג איה .טוראטל ירשפא ףילחת קר אל איה תשרה

 םהל הפיסומו ,טוראטה יפלק לש הריציהו שומישה תא

 טוראט יבבוחל תרשפאמ תשרה ,המגודל .םישדח םידמימ

 תוצובק תועצמאב עדימ םהיניב ףילחהלו םהיניב רשקתהל

 םינכתו הפש םע "טוראט תוליהק" תורצונ ךכו ,םהלשמ ןויד

 תשחרתמ תונויערו תונומת ,עדימ לש וזכ הצפה .םיפתושמ

 םיסרוק םיאיבמה ,טוראט יפלקל םישדקומה םירתא ךרד םג

 וא תומלש םיפלק תוכרעמ לש תונומת ירתאל תוינפה ,םירצק

 ,םיפלק תוכרעמו םירפס תורוקיב ,הנכה ךילהתב תואצמנש

 תומישר ,ןבומכו ,(םייחב וא תשרה ךרד) האירקל תועצה

 ,םירחא םיאשונב םירתאל ילוא וא ,םימוד םירתאל םירושיק

 םה לבא ,טוראטל םירושק םה קוידב ךיא רורב דימת אלש

 .המישרה תא ןיכהש ימ תא םיניינעמ

 םה טוראטב תויתרוסמה שומישה תוטישל םיבורק יכה

 םיפלקב האירק ,םניחב ללכ ךרדב ,םיעיצמה םירתאה ןבומכ

 םיפלקה תונומת םע ,קחורמ בשחמ ידי לע יטמוטוא ןפואב

 :היח האירקל ףילחת אל הז .תונשרפ ירבדו הסירפב ואציש

 איהש ,םדא-לומ-םדא תרושקת לש ישונאה דמימה ןאכ רסח

 האירק לע בושחל בטומ .םיפלקב האירקב ירקיעה ביכרמה

 םע ,םיפלקב האירק לש השדח הטיש לעכ וזכ תיטמוטוא

 תוטישה םוקמב אל - הלש תולבגמהו תויורשפאה

 תושעל רשפא המ .ןהלש הבחרהו המלשהכ אלא ,תויתרוסמה

 :טוראטה םלועב וא ,תשרה םלועב רבד לכ םע ומכ ?הז םִע

 .אצוי המ תוארלו קחשל

 לש הליגרה היצאוטיסב תיטמוטוא האירק בלשל רשפא

 ,ךסמה לומ םהינש םיבשוי ץעויהו ץעייתמה :םיפלקב האירק

 תיטמוטואה האירקב ,םנמא .לבקתמש המ תא שרפל םיסנמו

 אל לבא ,"הלאשל הבושת"כ םיוסמ טסקט םימעפל םילבקמ

 תדוקנ אוה הזה טסקטה ,ךפיהל - ךכ וילא סחייתהל ךירצ

 תא ריכזמ הז .האירקה תא שרפל םיליחתמ הנממש אצומה

 םיטסקט םישרפמ המ הבש ,יניסה גני'צ יאב האירקה תטיש

 .םיילולימ

 אוה תיטמוטוא האירק לש רתויב שקבתמה שומישה לבא

 אוה הלש לודגה ןורתיהש םושמ ,דיחי םדאל תאז לכב

 ךרוצ היהיש ילב ,םיצורש עגר לכב התוא עצבל רשפאש

 בשחמה ,הזכ הרקמב ."יעוצקמ ארוק" םע השיגפ םאתל

 אלא ,שרפמה םדאה תא ףילחמ ונניא יטמוטוא ןפואב לעופה

 םצעב יהוז ,רמולכ - תונשרפל םילמס קפסמ קר אוה ,רומאכ

 המ ,וזכ האירקב .ומצעל השוע םדאש ,דיחי תאירק

 אלא ,הרורב הלאש לע הרורב הבושת אל אוה םישפחמש

 .םתיא תכלל יאדכ ילואש ,םישדח םירוביחו םינוויכל תועצה

 לבא ,טנרטניאב תיטמוטוא האירק לש הלאכ םירתא המכ שי

 םע - ןגרומ לש טוראטה רתא אוה םהבש חלצומה ילוא

 ,תבייחמ אלו החונינ הריווא ,זיטסקיסה לש הרורב העפשה

 תצק ,םיילסקודרפ תצק םיטסקטו ןבל-רוחשב וק ימישרת

 והשמ .םייביטסגוס תצקו םיקיחצמ

 .תשרה חור תא םג ףקשמ ילואש

 תוראט יפלק
 םייביטקלוק

 לש רתויב תניינעמה תוליעפה

 לש הריציה איה טנרטניאב טוראטה

 : ישיאה בשחמה .תושדח תוכרעמ

 "< ] תועצמאב ,רוציל דחא לכל רשפאמ
 ,תיפארג הנכותב הקבדהו הריזג

 המ - ולשמ טוואט תכרעמ

 בוט יכהש ורמא דימת םירפסבש

 היה אל סופדה ןדיעב לבא ,תושעל

 תא ץיפהל םג ול תרשפאמ טנרטניאה תשר .ישעמ דואמ

 סינכהל ,ולש םיפלקה תא תחקל םירחאלו ,רציש טוראטה

 תשרב תורצונ ,הזכ ןפואב .וילא ריזחהלו ,םייוניש םהב

 רפסמש תוכרעמ - טוראט יפלק לש תויביטקלוק תוכרעמ

 .ףרה אלל תוחתפתמו תונתשמ ןהו ,ןתוא רצוי לודג םישנא

 תוכרעמ םירצוי ,תונגרואמ תוצובק וא ,םידדוב םישנא םג

 לש ןווגמהו רפסמהו ,בשחמה תועצמאב תושדח טוראט

 ןהלש תובותכה תא .שדוח ידמ לדגו ךלוה ולאה תוכרעמה

 תוליעפה .הטמל םיאבומה "טוראטה יפד" ךרד אוצמל רשפא

 הירטוזא ,תיעדמ היגולונכט ןיב תולובגה תא הצוח וזה

 ךירצ ,טנרטניאב תוראט בטיה ץיפהלו רוציל ידכ :תונמאו

 לש וזכ היצחש הארנ לבא .הלאה םימוחתה תשולשב טולשל

 יתלבכ ובשחנ םדוקש תוליעפו הבשחמ ימוחת ןיב תולובג

 "שדחה ןדיעה" תא ללכב ןייפאמש והשמ איה רושיגל םינתינ

 .עדימה תכפהמ לש

 תובותכ

 :תבבותסמה תלדה
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 ?בוט עלמשנ .תוינב תלוטנו הרוהט ,תבועהחוממ טבועמ תכרעמ

 חצור הכזת תכרעמהש הנוועארה םעבה דע .ןייוצמ עמשונ

 דועו .תיגול הניחבמ הל תנבומ היהת אל הרדסה יכ ,יתרדס

 "קדצ" ומכ םיגשעומ רידגהל ונחלצה אל ונחנא םא - והעמ

 !?בועחמל םתוא רידגנ ךיא ,"תלמא"ו

 קדצה יכ ,תחפטמב תוסוכמ היניעשכ דימת תראותמ קדצה תל
 תוהזב יולת תויהל ילב ,קוחל קרו ךא סחייתהל :רוויע תויהל בייח
 .םהלש ןידה יכרועב וא ,ןוידב םידדצה ,טפושה

 תושגר ילעב ,םדא ינבב היולת טפשמה תכרעמ :היעבה
 הרוק רתויב הבוטה טפשמה תכרעמב וליפא .םיישונא תושלוחו
 ,רישעה דצה תבוטל הטונ קדצהש ,(תוקוחר םיתיעלש תווקל שי)
 םג םילגוסמ םדא ינב .שלחה ,ינעה דצה תערלו הררשה לעב
 תויוקדמ תומלעתה וא קוחה לש הנבה יא) תיתדבוע תועטל
 .דואמ רקיו יטיא םג קדצה ,קיפסמ אל הז לכ וליאכו .(םימידקתו
 .הלוכ הרבחלו יטרפה םדאל ןמז הברה הלוע קדצה

 תופושחש תולטמ לש םירקמב ירה ?םיכבתסמ ונחנא המל זא
 תונפל רשפאש ונדמל רבכ ,לודג ןהב סמועהשו ,תוישונא תושלוחל
 לש תודבועה תאו ,םיקוחה רפס תא בשחמל סינכנ טושפ .בשחמל

 .קיודמו ןוכנ ןיד קספ הכומנ תולעבו רצק ןמזב לבקנו ,הרקמה
 וניא אוהו ,םידקת ףאו ןטק ףיעס-תת ףא חוכשל לכוי אל בשחמה
 .יטולוסבא קדצל עיגנ ךכ - םינוש םישנא ןיב ןיחבמ

 תומלגתה תויהל רומא קוחה ירה ,התפמ דאמ ןויערה
 תורכיה תשרוד וב האלמ הטילשו ,תושגרמ תומלעתה ,תוילנויצרה

 לע בשחמה תונורתי קוידב הלא .םידומע יפלא תואמ םע הקימעמ
 .עוציבל ןתינ םג ןויערה םאה קודבל קר ראשנ .םדאה

 םירקוח תושעל וסינש המ הז - "תוחרזאה יקוח בושחמ"
 תנשמ תיטירבה תוחרזאה קוחב ורחב םה .ןודנול תטיסרבינואב
 תא הכותב לולכתש הנכות חותיפ הרטמכ םמצעל ומשו ,1981
 יאכז םייוסמ םדא םאה "קוספל" םתרזעב לכותו קוחה יפיעס
 .תוחרזאל

 רפסמ הז קוח ללכ רקחמה ןמזב ?הזה קוחה אקווד המל
 לש חוסינה ךילהת יכ וויק םירקוחהו ,םיחוכיו ררועו םישודיח
 םיאשונהמ המכ לע רוא ךופשי בשחמל תנבומה הרוצב קוחה
 ןהמו ,אקווד הז קוח תריחבל תופסונ תוביס םג ויה .םישיגרה
 דוע ,"קדצה בושחמ" לש תויטירק תולבגמ רפסמ לע דומלל רשפא
 םיבר םיקוחל דוגינב ,הז קוח ,תישאר :ומצע רקחמל השיג ינפל
 םיבר םיקוחו םיגשומ תנבהב יולת וניאו ומצע תוכזב דמוע ,םירחא
 ןכלו ,1971 לש הריגהה קוחב תמייוסמ תולת וב שי) םיפסונ
 התייה הביטנרטלאה - שמתשמל עודי הז קוח יכ וחינה םירקוחה
 תסנכהל איבמ יאדו היהש המ ,הנכותה ךותל הז קוח םג סינכהל
 ץק וא .תונלבסה ץק דע האלה ןכו ,םהב יולת הז קוחש םיקוח
 אל ויפל טופיש ןכלו ,שדח זא היה קוחה ,תינש .(רקחמה תוגלמ

 לכ חותינ בייחמ םימידקת יפל טופיש .םימידקתב ןיידע יולת היה
 .('וכו םירקמה ןיב ןוימדה ,תויטנוולר) תומר המכב ,םידקת

 טפושה לש ודיקפתמ םלעתהל ,בר ןויגהב ,ורחב םג םירקוחה
 רמוא ונינפל דמועה םדאה ןכא םאה ,לשמל .תודבועה ןהמ עובקל
 רקשמ אוה ילואש וא ,ותדלוה םוקמ לע ריהצמ אוה רשאכ תמא

 תורורב רבכ תודבועה יכ חינמ רקחמה ?תופייוזמ תודועת גיצמו
 .קוחה תקיספ תא שרפל קר ראשנו ,תועודיו

 לש תוילשאה תומלענ ,בורקמ רבודמה קוחב םילכתסמשכ
 תוחרזאה קוח ,רחא קוח לכ טעמכ ומכ .קוחה תונקיידו תוריהב
 ,קויד רסוחב ,בטיה םירדגומ םניאש םיחנומב עוגנ תיטירבה
 .תובר תויועמשמבו תויורשפאה לכל תוסחייתה רסוחב

 לעב" ,ראשה ןיב ,תויהל חרזאמ שרוד קוחה :תורורב אל תורדגה

 תושירדו ןחבמ וא ,הז גשומל הרדגה םוש קוחב ןיא ."בוט יפוא
 ולכי אל יאדו הנכותה יבתוכ .ןהב דומעל ךירצ תוחרזאל דמעומהש
 יאכז דמעומה םא :היעבהמ וקמחתה ןכלו ,םהלשמ םינחבמ רידגהל
 תוחרזאה לבא ,קוחב םילולכה םירחאה םינחבמה יפל תוחרזאל
 שי יכ הנכותה עידות ,לשמל ,"בוט יפוא לעב" םג ותויהב היולת

 .חרזא אוהש ירה - תיבויח הבושתה םאו ,הז אשונב טילחהל
 ,חרזאל ךפוה םדאה יתמ ןייצמ וניא ,לשמל ,קוחה :קויד רסוח

 .םדא ותוא לש וידלי תוחרזא יבגל הקיספה תא תונשל יושעש המ
 יכ ןייצמ קוחה :תחא המגוד :תויורשפאה לכל תוסחייתה רסוח

 ויה ןמזה ותואבש םירוהל דלונ וליאכ בשחיי ,שוטנ אצמנש קונית

 קלח קוניתה לע ליחהל רשפאמ הז ללכ .הינטירבב ורג וא םיחרזא
 וניא קוחה .הלאכ םירוהל ודלונש תוקוניתב קסועה ,קוחה לש רחא
 ךא שוטנ הליחתב בשחנש קוניתב ןידה המ ,תאז תמועל ,ןייצמ

 .וירוה םילגתמ ןכמ רחאל
 תא שרפל רשפא יכ הארנ ,םימייוסמ םיבצמב :תויתועמשמ"בר

 .הרקמ ותוא רובע ,תדגונמ הרוצב קוחה תוארוה
 רקחמב החתופש הנכותה תלוכיל ץוחמ םה הלאה םיבצמה לכ

 שרפל טפושהמ םישרודו םיצופנ הלאכ םיבצמ ,יתימא טופישב .הז
 הניבה תויגולונכט לש יוושכעה בצמה תניחבמ .קוחה תא
 םא םג .רוא תונש ונתיאמ הקוחר וזכ שוריפ תלוכי ,תיתוכאלמה
 םירחוב ונייה - םדאה ינב - ונחנאש חוטב אל ,ירשפא היה רבדה
 .בשחמ ידי לע טפשיהל

 םתואל קר ונמצע תא ליבגנ םא םג :םייגול םיללככ קוחה חוסינ
 םיבצינ ןיידע ,קוחה תא הרורב הרוצב ןיבהל ןתינ םהבש םיבצמ
 לכוי בשחמהש הרוצל קוחה םוגרתל ךרדב רתויב םישק םירגתא
 תלבוקמה הטישה תא ןיבהל םדוק שי ,םתוא ןיבהל ידכ .חנעפל

 הנעט קיסהל ךרדה תרדגה לע היונב הטישה .םייגול םיללכ חוסינל
 תוחרזאה קוח לש ןושארה ףיעסה ,לשמל ךכ .תורחא תונעט ךותמ
 תלחה רחאל תדחואמה הכלממב דלונש םדא" יכ עבוק תיטירבה
 וא ,םיחרזא .א ויה ומיא וא ויבא ותדיל ןמזב םא חרזא היהי קוחה
 ."תדחואמה הכלממב םיבשייתמ .ב

 :לבקנ ,דבלב .א רובע הקיגול יללכ לש חוסינב
 :םא יטירב חרזא אוה א
 תדחואמה הכלממב דלונ א
 צ ךיראתב דלונ אדו
 קוחה תלחה רחאל אוה צו
 א לש הרוה אוה ?-ו
 צ ךיראתב חרזא היה 2"ו
 ךיראת והמ לואשל ךרטצנ ,חרזא ןכא אוה א םאה טילחהל ידכ

 םג ונתוא שמשי הז הנתשמ .צ הנתשמכ ותוא רומשלו ותדיל
 שי %א-ל םאה הקידבל םע םגו ,קוחה תליחת ךיראת םע האוושהל

 היה הרוהה םאה תעדל ידכ .חרזא היה צ ךיראת ותואבש הרוה
 המ) ויבגל ללכה תא קודבלו א-ב הרוהה תא ביצהל שי ,חרזא
 וא ,(תוחרזאל דמעומה לש ויתובסלו ויבסל תוסחייתה בייחיש

 .קוחה לש םירחא םיקלחל קקדזהל =
 תא וליפא עדוי וניא בשחמהש חוכשל רוסא ?קיפסמ הז םאה

 .האלה ךכו ,ףסונ יגול ללכ רידגהל שי ןכלו "הרוה" גשומה תועמשמ
 החישה) הנכותה ןיבל שמתשמ ןיב רצוקמ חיש-ודמ קלח הנה

 :(םיפסונ םיבר םילוקישל הסחייתה תיתימאה
 ?1984 ראוניל 16 ךיראתב יטירב חרזא אוה רטיפ םאה :שמתשמ
 ?רטיפ לש ותדיל ךיראת והמ :בשחמ
 .1983 יאמל 3 :שמתשמ
 ?1984 ראוניל 16 ינפל תמ רטיפ םאה :בשחמ
 .אל :שמתשמ
 ?תדחואמה הכלממב דלונ רטיפ םאה :בשחמ
 .ןכ :שמתשמ
 ?רטיפ לש ויבא והימ :בשחמ
 .(הז עדימל קוקז בשחמה המל תעדל שקבמ) ?המל :שמתשמ
 .רטיפ לש הרוה אוה א זא ,רטיפ לש ויבא אוה א םא :בשחמ

 ,רטיפ לש ותדיל ךיראתב חרזא םגו רטיפ לש הרוה םג אוה א םא
 ןיידע רטיפ .ךיראת ותואב תוחרזא לביק רטיפ זא ,1983 יאמל 3
 ןיב ותוחרזא תא דביא אל אוה םא זא ,1984 ראוניל 16 ךיראתב יח
 .חרזא אוהש תוארהל לכוא זא ,1984 ראוניל 16 ןיבל ,1983 יאמל 3

 לש ויבא ,םאיליווב בשחמהו שמתשמה םינד חישדודה ךשמהב
 ,רטיפ לש הדילה ךיראתב חרזא היה םאיליוו םאה ררבל ידכ ,רטיפ

 עדימו םאיליוו לש הדילה ךיראת תא קפסמ שמתשמה ךכ םשלו
 רטיפ םאה קודבל ידכ תולאש רפסמ לאוש םג בשחמה .ויבגל ףסונ <

 לע ,1984 ראוניל 16 ןיבל 1983 יאמל 3 ןיב ותוחרזא תא דביא אל
 ...הללשנ ותוחרזאש וא הילע רתיווש ךכ ידי

 .הליחתכלמ ומצע לע לטנ רקחמהש תולבגמה תא ונרכזה רבכ
 :תולבגמ דוע םירקוחה וליג ,הדובעה ידכ ךות

 תא בשחמל רידגהל ךרוצ היהש םדוק וניאר :םלועה תנבה רסוח
 לע הלאכ תויסיסב תורדגה וליפא ןיא בשחמל יכ ,"הרוה" גשומה

 ןייצמ וניא קוחה ,הדימ התואב .שמתשמ אוה םהבש םיגשומה
 היה בשחמה יכ דאמ ןכתיו ,םיחרזא תויהל םייושע םדא ינב קרש
 .זוורב אוה רטיפש ול עודי היה םא םג ,חרזא אוה רטיפ יכ טילחמ
 קוחה תא שרפל יוכיס לכ בשחמהמ ענומ םג ,הזכ יסיסב עדי רסוח
 .תוריהב-יא תמייק רשאכ

 הקיגול רוציל השק :"אל וליא"-ו הלילש לש הקיגול
 אוה א" ומכ םיבצמב ןוכנ תלפטמה ,שומישל הלקו תיטנטסיסנוק
 "11.2 ףיעס יפל ותוחרזא ללשיהל הכירצ התיה אל םא חרזא
 םירצק םיפיעס לש השקו ךורא ,בכרומ חוסינ :האצותה .המודכו
 .קוחב

 תיסאלק היעבל עיגפ םיקוחה חוסינ םג :ללכהמ םיאצוי תרדגה
 ,רופיצ אוה א םא :הז רוטב הרכזוה רבכש תבשחוממ הקיגול לש
 ןאכ .םיניווגניפ רובע אל ךא ,ללכ ךרדב ןוכנ ללכה .ףועל לוכי א זא
 לכ לש שרופמ רוכזיא לש העורג תורשפא ןיב רוחבל ונילע
 א הב ,("תינוטונומ-אל") תכבוסמ הקיגול ןיבל ללכהמ םיאצויה
 - ללכהמ םיאצויהמ דחא אוהש וניליג אל דוע לכ ףועל עדוי
 .תושדח תודבוע ידי לע קחמיהל היושע הנקסמ לכ הבש הקיגול

 ןטק יוניש ,קוחה יפיעס ןיב תולתהמ האצותכ :הייעטו יוסינ
 הקיגולב העיגפל םורגל לוכי ,דחא ףיעס-תת לש הקיגולל םוגרתב
 .ןוכנ הדבע רבכש

 קוח לש אלמה ומוגרת תא ומייס אל םירקוחה :הדובעה לדוג
 150-כ ורצי םה .םידומע תורשע המכ לע ורוקמב ערתשמה ,הז
 ,קוחה לש םיקלחה תשמחמ דחא קלח דחי וסיכש ,הקיגול יללכ
 עדוי היה םדא לכש תורדגה םעו ףסונ קלחמ ואבש תורדגה םע דחי
 שרוד היה קוחה לש אלמ חוסינ יכ וכירעה םה .(לשמל ,"הרוה")
 .הקיגול יללכ 500"כ

 ותרטמב תילצה הז רקחמ - עגריהל םילוכי ןידה יכרוע
 תונתינה תויגול תוכרעמ לש הרוצב םיקוח חוסינ ,תיזכרמה
 הברה תומדקתהה תורמלו ,תאז תורמל .בשחמ ידי לע שומישל
 הניבה תלוכי ןיב םוצע קחרמ םייק יכ הארנ ןיידע ,זאמ
 יכ הבשחמב ונלחתה םא .תישונאה תלוכיה ןיבל ,םויכ תיתוכאלמה
 ילוא ,םדא ינבב היולת איהש תורמל תלעופ ונלש טפשמה תכרעמ

 תלוכיה תוכזב תלעופ טפשמה תכרעמ יכ וישכע ןיבהל שי
 .ןהיבגל קוחה רמוא המו תודבועה המ טילחהל ונלש האלפומה

 תיתוכאלמ הניבל םויכ שומיש םוש ןיא יכ איה הנקסמה םאה
 תא ףילחהל הלוכי הניא הנכותה .אל ןפוא םושב ?טפשמה ימוחתב
 סמ יקוחב ךכ .ול רוזעל הלוכי טלחהב ךא ,ןידה ךרוע וא טפושה
 דואמ הברה שי ןיידעו ,הנכותב רזעהל דאמ לבוקמ םש ,הסנכהה

 בר שומישב ףסונ םוחת .ןובשח יאורו ןיד יכרועל הז םוחתב הדובע
 ידכ תומדוק תוקיספ ירגאמבו ,םיקוחה ירגאמב םכח שופיח אוה
 יפכ .יטנוולר תויהל יושעה רמוח לש המוצעה תומכה תא םצמצל
 ,בשחמ-םדא הלועפ ףותיש ,הז רוטב םימעפ רפסמ רבכ וניארש
 היגרניס רצוי ,קזח אוה ובש "הניב"ה גוס תא ליעפמ דחא לכ ובש
 ₪ .םיינשמ רתוי הברה םיוושה דחא דועו דחא -
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 דיגנו ,םירדהנ םיריש השולש תטלקה לומתא קוידבש דיגנ ז

 םתוא איצוהל ךל רוזעל תניינועמ אל הלודג תירחסמ הרבח ףא ,ליגרכש

 שיש דיגנ .(...אורקל ךישמתש ךרוצ ןיא יצרא המלש ךל םיארוק םא) רואל

 .דובא לכה אל דוע ילוא .היישות תצקו ,טנרטניאל רוביח ךל

 תדימ לע תולאש ץוצל וליחתה ,תשרה לש הכרד תליחתב רבכ
 גיצהל לוכי בשחמ םע דלי לכ ובש םלועב ,םילודג םיציפמ לש תויטנוולרה

 ,תד ישנא ,םיררושמ ,םייתוזח םינמוא .םלועה לכל ותלוכרמ תא

 ,תשרב תונומטה תויצפואה תא וליג ,םיעורפ םיתיסמ וליפאו םיאקיטילופ

 לג ינפל דוע וליפאו) רצק ןמז ךות .ןיימדל היה ןתינש יפכמ רהמ

 .האיצמה לע םיאקיסומ םג וצפק ,(\\חפה לש לודגה תוירלופופה
 אלו) םירשכומ םיאקיסומ ןיב הפנע תרושקת תשרב תלהנתמ םויכ

 ,םישודיחל אמצ םיניזאמ להק ןיבל ,(ןכש וא) םיירלופופ אלו ,(םירשכומ

 :תואמגוד המכ קר הנהו
 ,11/[/ - ואוצרא .וטחרה סו 11211 ג , זוו6 [חוטזה6| 11ח06701סות6 גוט גטו 6

 ונעדי אל דוע ונלוכו ,רוח היה דוע לנימרטבש םימיב .םיצולחהמ דחא אוה

 םינמוא לש תומיגד םע ,ליעפ זז רתא היה רבכ [₪א18ל ,שולגל הז המ

 לש םינש המכ רחאל ,םויה .םלועה לכמו תונונגסה לכמ (1ח0/) םייאמצע

 םא) תואמ .תשרב רתויב םיבינגמה םירתאה דחא תא שי [א[ל ,ןויסינ

 םא ,1.8066 וא ,םיאשונ יפל תוקלוחמ ,םיאקיסומ לש תומיגד (יפלא אל

 לירגהל וא ,םינוש םיאשונ יפל שפחל ולכות .אילפהל בצועמ רתאה .וצרת

 ריש תוחפל הקהל לכל .(...ןזואב םכל םמעשמ םתס םא) תיארקא הקהל

 ,רצק טרס םג םימעפלו ,₪631ט0וס ןגנ תרזעב עומשל רשפא ותוא ,דחא

 םכמצע תא םסרפל ידכ .הריכמל קסיד וליפא וא ,דחוימב תניינעמ הנומת

 ,ריש לש יסיסבה תורשה תא םכל ונקי רלוד 240 .םלשל וכרטצת 11 גב

 ,605 דוע ומלשת ףסונ ריש לכ תרומת .טסקט ידומע ינשו תונומת יתש
 01 ומ6 הריכמ ,םירקבמה לע יטסיטטס ח"וד ומכ םיפסונ םיתוריש רובעו

 םימוכס ומלשת ,האלה ןכו ,םכלש טריש"יט וא ואדיו ,טילקת ,קסידה לש

 !יאדכ ,יתוא ולאשת םא .םימוד

 הווש לבא ,ןטק הרחתמ
 אל התפמ ךא ,תיסחי שדח הרחתמ .1ה6ע \1טפוט - וצו .1מ6עתהט%16 סמו

 אלל הריוואה ךא ,תיסחי ןטק ןיידע עציהה .[השץא[טצוש רתאה אוה תוחפ

 תיאמצע הקיסומל םניח וידר" ותוא םינכמ רתאה ילעב .הבינגמ קפס

 יטלש ,םיקינדונ םימסרפממ יקנ רתאהש רשבל םיאג םהו "תשרב

 ,חתפנ הניגנה תבית ןולח .ולאה םיקיזמה לכו ,םידבכ \\ ₪ גהה

 םי'גלוק ידימלת לש ןבור) תויאמצע תוקהל רפסמל ןיזאהל םילוכי ונחנאו

 ןאכ הרוחסה תא תקפסמ ווסש(\(גץא תייגולונכט .(רבתסמ ,ב"הראב

 תוקהלה ,עגרכ .ןחב בצועמ רתאהו ,(8641גט6ּוס"ה לש וזל המוד תוכיאב)

 .רתאה תא ןמסל ונל םיצילממ הסינכב רבכ ךא ,תועובש 13 לכ תופלחתמ

 םסרפל ידכ תושעל וכרטצתש המ לכ .ןאכ םג תורקל ךלוה לודג והשמ

 .םניחב המשרהה ,םייתניב .תוכחלו ,קסיד חולשל ,ספוט אלמל אוה ,ריש

 תא ףוועחל םיצור םה - הזכ עטק םהל שי םינמוא
 ,המלש אל תונמוא תריצי .בחרה להקל םהלש תוריציה
 .להקה ידי לע ,ןהתווחנ וא העמושנ וא] התארנ אלש דע

 םיצוד םה - עטק דוע שי םינמואל לבא .םהל רוזעל לוכ' טנרטניאה ןאכ

 תויעבה תוליחתמ רבכ ןאכ .םהלש תונמואה רובע ףסכ לבקל םג

 (שפחל קר ךירצ) תואיצמ שי
 שי ,ןבומכ ,םייטרפ םירתא ./כגֶקַקו ןסוח( - צו טופ .0סתה/-

 לזמ תצק ךל שי ,םימעפל .םישפחמש המ תא אוצמל לק דימת אל .ןומה

 יד אוצמל ולכות רתאב .רזייד ונדידי לש ומכ קילדמ רתא לע לפונ התאו

 םירבח לש תומיגד המכ דצל ,הזה ןייוצמה כזה לש תוריצימ תומיגד הברה

 .פוה"פירטו לגנא'ג לש תיטירבה הניצסב דואמ קומע םלוכ .םיבוט

 טטושמל תויחונ לע שגד םע ,ילמינימ בוציעהו 8631גט6וס"ב תומיגדה
 ץלמומ - עטקבש ימל .הווא'גב םיבינגמ םיקירט הברה לעו יטאפאה
 .יאמצע יאקיסומ לש יטרפ רתאל תנייוצמ המגוד וז .אלש ימל םג .רקבל

 דועו ,הפיאש וחק" : רמוא רזיידש ומכ זא .בינגמ רקיעבו ,דחוימ ,עקשומ

 ."הדובעל הללאיו ,תחא

 ₪ ו | ?הז תא םישוע ךיא זא

 % | קר .היעב אל ?םיצור םתא םג

 .תושדח תוטיש תצק דומלל ךירצ

 טנרטניא יאקיסומל טרופמ ךירדמ

 לש רתאב אוצמל ולכות ,םיליחתמ
 רומח ר'צנפ" תקהלמ ,רזייו קרמ

 - תבותכב "דואמ
 וא וא וא .816 .סז/1ס\/ /0181181/108ן0

 בידנה קרמ | .(0כה 1 161ה16ז061 .זתנ]

 םייסיסב םידעצ השימח עיצמ
 םג ומכ ,תשרב הקיסומ םוסריפל

 ,תורמה ,לוק יצבוק אשונב םיפיט

 וליפאו ,תוצלמומ המיגד תוטיש

 .זדואוז -ב הרזע טעמ
 !קרמל דובכה לכ

 רשפא ךיא ונדמלש ירחא ,וישכע

 וא) שרוד לכל ונמצע תא עימשהל

 לוכי ,תשרה ךרד ,(יארקא שלוג לכל

 המ :לואשלו ךובנה יאקיסומה אובל

 | בב תא רוכמל ,דימתמו זאמ ,התייה
 6 םניח התוא קלחל אל ,הקיסומה
 | "|  םיבו םיותאש ןוכנ .שלוג לכל
 םינמוא לש םיקסיד רוכמל םיסנמ

 םיכחמ ןיידע ונחנא לבא ,םייאמצע

 לוק יצבוק רוכמל הסניש ןושארל

 ₪ .םיתשורמה םיניזאמל םייתוכיא

 | | הרטמה ירה ?םצעב ,הזמ יל אצוי

 הו דצל הו תויחל ונל םירשפאמ רדסו קוח

 לועפל ונב עוגפל םילולעה ולאמ עונמל סתרטמ
 .תוירחאב תאשל ילבמו תוישפוחב
 5 -|%/ תושר הב ןיאו תולובג תרסח איה טנרטניאה
 הו דצל הו היחנ דציכ .םיקוח ףוכאל הלוכיש
 ! תולבגה וא תולובג אלל הביבסב

 תויטפשמחה תויעבה ₪ |
 ו

 ככ ל ל לו

 סרגנוקה תיירפסל

 טפשמו קוח אשונ

 | מ יג וי | רו תש

 רוובידה שפוח
 סישנאל רשפאמ יי

 תולובג רטח, קנע סיסחשמ רווא לש ףמיד הלביס
 ! סנמואה .םיסוח רסחו

 4 רב "רו 7 = דרה: (רוריר ור

 שמ ₪ זמ 9 ₪ ל מ גש

 פי ]

 סיסיטב ןיב רשיסש יאב ב ךסומכ הלחה טנרטניאה

 תונורחאה סינשב סרו רקחמ תודסומ השמיש איה ןכמ רחאל

 יומו יי ו רו מ ו כ

 . תויוברתו תועד קש עפש איבה בחרה להקה

 וא תוברת לש גוס לכ טעמכ תשרב אוצמל ןתינ םויכ

 הירופ גוסרס אוה תוארכו ססרפל שפוחה .הנישח תרוצ

 הערל לוצינל סג לבא תגווגמו הירופ תרוששת תחימבל

 שפוחב סינימאמה ולא וליפאש סימרוגב האלמ תשרה ירעבל

 .םמויס תא לבקל םילופי אל תואטבתהה שפוחבו העדה

 ,צראה רודכ לכ ינפ לע חשורפ תשרה
 .תוגוש תונידמל ירעצל קלוחמ אראה רודכ

 .הקשמ םיסוח רפס שי הנידמ לכל

 יבמופב ססרפל רתומ המ רידגמ קוחה , הנידמ לכב
 .רוסא המו

 תוא הליבומ ןאל

 תעה הארי דציכ
 תילאוטיו חרבחב

 | ו רכ >
 באמ דחא ותעד לע הלועה לכ תא םסרפל םסדא לכל תרשפאמ תשרה

 גיס רותשרה .ותעד לע הלועש המ לכ אובמלו שפחל םדא לכל תרשפאמ ןבומכ
 4 ו רו ,רוסא רמוח , !א הנידמב םסרפלו יב הנידמב תבשל לוכי סדא

 םינוש םירסשמ לש תולווע דגנ םיליעפל רשפאמ רבדה

 תא ציפהל תוינביס תובובקל סגה .תולוועה ןוקתל לועפלו םסרפל
 .תולבוסמ אלה סהיתועד

 הבירפו ףויו, תואמר, בשחמ יעשפ עבבל ןמוימ םדאל תרשפאמ תשרה

 ושפה עצוב וב םוסמה תולובגל רבעמ לעפש ווויכמ שנתעמ טלמהלו

 סוסרפהו רובידח שפ
 ! תורתסינ תולגל םכ
 סיריויחב סינימא

 גוי שם |

 הנידמ לכ םתיאש תוכובס תויספשמ תויעב תרצוי תשרה
 .הגוש ןפואבו דרפנב תדדומתמ

 םירידגמה םיסוח רפסמ ורבע הפוריאבו תירבה תוצראב
 .סיבנשחמל הבירפבו תשרב סוסרפ לע תוירחחאה תא

 .הערל תאו סילצנמ סיברו צורפ אשונה סלועה בורב

 .תימלועה הליהקה לש תורגבב רבודמ רבד לש ופוסב
 סלוא אלפנ רבד איה סיקוח תרסחתו החותפה תשרה

 .תוחפ אל תנכוסמ איה
 : שפוחה ןמ תונהל קיפסמ סירגוב ונא סאה

 רו יל =



 יווווה?תימושו

 םיבנג ףלא 0

 םיילארשי

 הליהק
 תילאוטריו

5 . = 

 קשה ו 3-0 112035508 ינכט בלב ב יבוא 2. בב לוטתב 4% \

 םכלוכ ,ירסומ ינא" לש ידמ ץופנה גוסה תא חכש ךא ,תשרב רסומ לש םיבר םיגוס הנמ רקיה לארש'

 שמח םהל ונת .םימייוסמ תרושקת יבכוכ וליפאו תד ישנא ,םיבר תונידמ ישאר םינמנ הזה גוסה לע ."!אל

 ...דוסא המו רתומ המ ול וריבסי םהו טנורטניאה ל"כנמ םע תוקד

 יטנא םג ,לכה ירחא .טנוטניאל רבחתהל םיבר םינוגרא לש םידבכה תוששחה תא אוה םג ןיבמ יטנ+

 תונכותב שי םיגאב המכ םיעדוי םתא .א"6: החנומ 45400-ל רבוחמ ףוסמ םע שולגל הצור היה אל

 ...?ולאה

 ןאכ ונל שי יכ ןיבה יטנא ,לארשי קסדוטוא לש תושדחה קווישה תוטיש לע הבתכב קדקודמ ןויע ירח'*

 ,םיטקסיד ידי לע הקבדהב בשחמל בשחממ רבוע סוריוה .ינשדתו ןכוסמ ,שדח בשחמ סוריו םע קסע
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 בשחמב ןיעטמ אוהש ידכ ךות ףסכ ונממ הבגיש קלקלח תוריכמ ןכוסמ (יאוקא ךיראתב) לוהב ןופלטב

 ! םתרהזוה ואר .סוריוה לש רתוי "תקבדמ"ו תינכדע הסריג עוגנה

 יטנא לכה ךסב .שדחה ורקמה סוריו לע תועומשה בקע ןייטשנייאב ולש רודמה תא בותכל רבע יטנ\

 ןניאש תופש לע רבדל אלש ,תונולחב תעגל םינכומ ויה אל רבעבש םינרמש םירקאה - הבוטל עתפומ

 ! טפוסורקימל דובכה לכ .םימיה תירחא שממ ?דרווב םיאורקמ םיבתוכ ,רוהט רלבמסא

 ליחתנש עיצמ יטנא .קוחל תוינע תדועת איה לארשי לש הבתכה יכ המדנ ,תובשחוממ תויברעמ םייניעב

 ,הקיטילופהמ רטפיהל חילצנ דוע הזה בצקב .תיטמיתמ הרוצב םתוא חסנל רשפא יאש םיקוחמ רטפיהל

 תויועטמ ורהזיה .המחלמב ךרוצ תמאב ןיאש ןיבנ דוע ילוא "המחלמ יקחשמ"ב בשחמה ומכ ,ףוסבלו

 !בשחמ

 ב"הראב ונידוד ינבל םגש ריכזהל הצור יטנא .ומצעבו ודובכב קזב יש היה וליאכ ,יביב לע בתוכ ובוב

 תויוטשה ןתוא תא שקשקמ ,הלשממה שאר לש ילאוטריווה ותומד ןב םאו ,טנרטניא שי לוממ שממ הפו

 .ןתיא לאכימ כ"ח ומכ העפשה ירסח םינשקשק לש קיזמ אלה רתאב קפתסהל היה ףידע ילוא ,תשרב םג

 ,ךלמ רזממ לכ ובש ,ונלש ידוסהו ליבקמה םלועה .טנרטניאהמ שגרתהל ליחתה רבכ יטנא םינש ונפל

 ךוד וז - םכודב םיאלפנו םינוש םיסופיט םירשע םע דמחנ ט'צ ,לכה ירחא .תמאב דחוימ דחא לכו

 ,הליהק םיקהל םירהממ ךכ-לכ םתא םא לבא .םייתתפשמה םיכוסכסהו םינכשה תובירממ חוכשל הדמחנ

 ליבקמ סמ לבא ,רכוס תצק שקבל רשפא יא םילאוטריוו םינכשמ ,לכה ירחא .ץוחב יטנא תא וריאשת זא

 (...תשרב םיסמ םילעהל ךיא :בורקב) .ינווטקלאה ראודה ךרד םג תובגל רשפא

 4 < י-4 9 >< 2 = או +: << " וירש לו = - - 1 . 1 פק ו -כ ב למ 5 0 == 6
 4 7 4% 6 .% ₪ . 1 דש . . - = - 0

 .% , 2 . . \ 1 + 7-4 2-2 3 -- ב 6/5." +כ -'ב
 יי

- [ 0 . 

| 
\ :1 0 

+ 4 
4 4 

 וויי 2-4 = ה געש ישרש דרב שרפה ה א ה ד

 >> ה + < שמ -ל קה רה < כבש

= \ / " 
\ \ : | : 

. " 4 

 \ ה ד 71...

 היות
 ה ור שי םא
 .%|% ף "ו תה
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 68104 ביבא-לת 4

 המלש הנשל "טיבמוז" ןוחריל יונמכ ףרטצהל ת/ןיינועמ ינא ,ןכ
 ח"ש 225-ב "רבח איבמ רבח" עצבמב (תונוילג 12)
 טנרטניאל םניח תורבחתה םג לבקלו םיווש םימולשת השימחבו
 .תויתנש תועש 48-ל

 החפשמ םש יטרפ םש :יזנמה יטומ

> 

 פלט - / 1 הדיל ךיראת

 האלמ תבותכ

 ןס לע ב"צמה תואחמה 5 || :אבה ןפואב םלשל ףידעמ ינא
 .ילש יארשאה סיטרכ תועצמאב םלשל ה /ףידעמ ינא \ | .תחא לכ םילקש 5
 סרנייד || טרכארשי !! הזיו [] (סקיא י/ןמס) סיטרכה גוס

 זז תרפסמ

 ו וז ]ו 1[ 1[ ]| |[ 1[ ]| 1 סיטוכה רפסמ
 --<-- :דע ףקותב :סיטרכה לעב םש

0 
 ץילממה רבחה םש :

 - : טיבמוזב יונמ רפסמ ₪

 (הנתמ בשחמה קחשמ חולשמל) ץילממה תבותכ :

 קב שם יש ש ₪ ₪ ,הדבוע .לזויב ליבומה םיבשמה ןוניל
 הידמיטלומ 'זאוימ תנתמ םיקחשמה "

 | ליש --= דר
 177702273755 :םיפסונ םירוריבלו יארשא יסיטרכב תונמזהל ₪

 | יבצ-ןב ךרד ," מ"עב תרושקתו תונותיע .פ.כ" :דובכל



 :ףילחת ןיא בוט ןשקאל [

 יש
 סולפ הידמ 8 1[ 1 ₪ א וש" + ( דדו |

 די ע סובולכ תצובקה


